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HalMn, Karin, 2001, Franskt i svensk tappning. Studier över franska lånord i svenska dialek-
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This dissertation consists of nine essays (numbered 1—IX) which treat French loan-words in 
Swedish dialects from different aspects. 

I. To estimate the proportion of French loan-words in Swedish dialects, words beginning 
with b were counted in the collections of the Swedish dialect dictionary and found to be 2 % 
of the total b-material. The words are listed and distributions, forms and meanings are discussed. 
For example, initial b is found to altemate with p in many of the words. II, III and IV focus on 
certain French loan-words. In II the word estimera is shown to be widely spread in Swedish 
dialects and have a considerable variation of forms. Change of meaning from value' through 
'care about' to `condescend to' is noted. In III the word bagage is studied, especially its dist-
ribution and function in the Swedish dialects. Two main meanings emerge: luggage' and 
`rabble, mob'. IV is a study of two loan-words, one Latin and one French. They form the 
expression "Räggler å paschaser" used by the poet Gustaf Fröding. The dialectal meanings of 
räggla and paschas(a) indicate that the slight ambiguity caused by partly different, partly 
synonymous meanings has been deliberately used by Fröding. V and VI focus on dialectal 
meanings of French loan-words. In V one dialectal meaning of the word parera `revere, care 
about' is studied, for example, in comparison to estimera 'valne, care about'. The two words 
seem to have competed, whereafter parera fell into disuse. VI is a study of four adjectives, 
briljant, gentil, charmant and elegant in the same semantic field (all express a positive 
evaluation), which seem to have competed for some time. Only one of them, gentil, has spread 
widely. VII focuses on the usage of French loan-words in the dialects. These words have been 
divided into four categories: words for health conditions (malack, kurant, etc.), for states of 
mind (altererad), for human qualities (suverän) and for communication (ackordera). VIII is 
an argument against a thesis that pärra `strive, dispute' in the Swedish dialects in Finland 
derives from the dialectal form pennenger)a, i.e. parlament(er)a from French parlementer. 
The dialects show that this cannot be the case. In IX the French loan-words in Swedish are 
studied in relation to a so called borrowing scale of five levels. The seemingly intensive French-
Swedish contacts during the 17th and 18th centuries barely correspond to the first three levels 
and can hardly be characterized as more than moderately intensive. 

Keywords: Swedish dialects, French loan-words, French-Swedish contacts, word semantics, 
borrowing, contamination, hybrid words, synonyms, dialectology, lexicology. 

Karin HalMn, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Box 527, SE-751 20 Upp-
sala, Sweden. 

© Karin HalMn 

ISSN 1650-5719 
ISBN 91-7229-013-7 

Printed in Sweden 2001 
Reklam & Katalogtryck, Uppsala 



Innehåll 

Förord 	  5 

Inledning och syfte 	  7 
De franska lånorden i svenskan — historik 	  7 
Tidigare forskning 	  9 

Franska lånord i svenskan 	  9 
Franska lånord i svenska dialekter 	  10 

Franska lånord — en definition 	  11 
Orsaker till lån 	  11 
Material 	  12 
Metod 	  13 
Presentation av uppsatserna 	  13 

Franska lånord på b- i svenska dialekter (I) 	  13 
Lånordet estimera i svenska dialekter. Utbredning, former och 
betydelser (II) 	  14 
Resa med bagage. En ordstudie (III) 	  15 
En passage utifrån »Räggler å paschaser» (IV) 	  15 
Lånordet parera i en dialektal betydelse (V) 	  16 
Briljant, gentil vs charmant och elegant (VI) 	  16 
Franska lånord — ett behov av variation (VII) 	  17 
Från parlament till pärra? Bidrag till en diskussion (VIII) 	 17 
Möte mellan franskt och svenskt (IX) 	  18 

Resumé 	  19 

Källor och litteratur 	  27 



Denna sammanläggningsavhandling grundar sig på följande (publicerade och 
opublicerade) uppsatser. Uppsatserna som här försetts med romerska siffror 
har alla separat paginering. 

I 	Franska lånord på b- i svenska dialekter (opubl.). 109 s. 

II 	Lånordet estimera i svenska dialekter. Utbredning, former och bety- 
delser. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1991. S. 23-55. 

III 	Resa med bagage. En ordstudie. I: Dialekter och folkminnen. Hyll- 
ningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000. S. 117-128. 

IV 	En passage utifrån »Räggler å paschaser». I: Mål i sikte. Studier i dia- 
lektologi tillägnade Lennart Elmevik 1996. S. 137-146. Även, med 
samma paginering, i Svenska landsmål 1995. 

V 	Lånordet parera i en dialektal betydelse. I: Nordiska dialektstudier. 
Föredrag vid Femte nordiska dialektologkonferensen, Sigtuna 17-21 
augusti 1994.1997. S. 137-144. 

VI 	Briljant, gentil vs charmant och elegant.1:1 hast hälsar. Festskrift till 
Göran Hallberg på 60-årsdagen den 7 oktober 1999. S. 97-101. 

VII 	Franska lånord — ett behov av variation. I: Studier i svensk språkhisto- 
ria 4. Förhandlingar vid Fjärde sammankomsten för svenska språkets 
historia, Stockholm 1-3 november 1995.1997. S. 101-108. 

VIII Från parlament till pärra? Bidrag till en diskussion. I: Saga och sed. 
Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 1998. S. 109-126. 

IX 	Möte mellan franskt och svenskt. I: Postskriptum. Språkliga studier till 
minnet av Elsie Wijk-Andersson. (Under tryckning.) S. 113-122. 



Förord 

Innan jag för drygt tre år sedan bestämde mig för att söka doktorandtjänst 
hade jag tagit råd av många personer. Några av dessa vill jag särskilt nämna 
vid namn utan att för den skull förringa andras betydelse i sammanhanget. 
Min man Anders uppmuntrade mig oreserverat, väl vetande vad det skulle 
komma att innebära för familjen. Birgit Eaker, min arbetskamrat, vän och 
rådgivare sedan lång tid, deklarerade, även hon utan att tveka, att hon var »all 
for it». Kerstin Thelander, dåvarande studierektor, undanröjde mina farhågor 
om formella hinder och önskade lycka till. Generös uppmuntran fick jag också 
från min ämnesprofessor, Lennart Elmevik. Ubildningsbidrag beviljades och 
så småningom även doktorandtjänst. Det har känts som ett förtroende och 
min tacksamhet för detta är stor. 

Sista handen är nu lagd vid min sammanläggningsavhandling om franska 
lånord i svenska dialekter. Trots periodvis pressande arbete är de gångna åren 
en tid att minnas som intressant, stimulerande och rolig. Jag riktar ett varmt 
tack till de många människor som varit inblandade i detta avhandlingsarbete. 
Min huvudhandledare, Lennart Elmevik, har allt ifrån början visat intresse 
för mitt ämnesval. Han har själv ägnat lånorden i svenskan betydande upp-
märksamhet. Som hans adept har jag tillåtits stor frihet i det konkreta av-
handlingsarbetet — hans stöd har jag alltid känt. Under det avslutande skedet 
har jag haft inspirerande och lärorika samtal med honom och i bekymmer-
samma situationer fått känna av hans omtänksamhet. Lennart har i hög grad 
bidragit med konstruktiv kritik och många förslag till ändringar som lett till 
klara förbättringar, även stilistiska. 

Birgit Eaker, min biträdande handledare, formellt sedan ett drygt år tillbaka 
— i praktiken går handledarskapet tillbaka till tiden för min första uppsats — 
har varit outtröttlig i sitt engagemang. Hon har generöst och klokt delat med 
sig av vetande och praktiskt kunnande. Det är svårt att i ord uttrycka den 
tacksamhet jag känner mot Birgit i hennes egenskap av kollega, handledare, 
diskussionspartner och personlig vän. Förutom att hon positivt påverkat 
innehållet i avhandlingen är kvaliteten på typografin hennes förtjänst. Det är 
också Birgit som framställt kartor och tabeller i de senare uppsatserna och 
hon har översatt avhandlingens abstract. 

Maj Reinhammar lät under sin tid som chef för dåvarande Dialekt- och 
folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) publicera flera av mina tidigare 
uppsatser i Svenska landsmål och i en av arkivets serier. Med skarp blick har 
Maj också läst sammanfattningen och den stora b-uppsatsen och därvid inte 
bara uppmärksammat felaktigheter utan också kommit med flera förslag som 
förbättrat både text och innehåll. 

Vidar Reinhammar, min tidigare chef på Ordbok över Sveriges dialekter, 
har stor del i att mina ögon öppnades för den skattkammare som våra dialekter 
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utgör. När jag så småningom hade hittat det område jag ville fördjupa mig i 
följde han intresserat mitt arbete och gav mig stöd på olika sätt. Det känns 
vemodigt att inte få presentera resultatet för honom. 

Gunnar Nyström, Ordbokens nuvarande chef, har under åren kommit med 
uppmuntrande tillrop och han har tillstyrkt den tjänstledighet jag behövt för 
avhandlingsarbetet. 

Frangois-Xavier Dillmann, professor vid l'tcole pratique des Hautes ttudes 
i Paris, tackar jag varmt för att han beredvilligt åtog sig att översätta 
avhandlingens sammanfattning. Med stor noggrannhet har han genomfört detta 
arbete och lyckats förvandla den relativt konstlösa förlagan till elegant franska. 

Jag känner mig glad och hedrad över att chefen för Språk- och folkminnes-
institutet (SOFT), direktör Björn Lindquist, givit mig möjlighet att publicera 
avhandlingen i institutets skriftserie. Under doktorandtiden har jag tillåtits 
disponera mitt tjänsterum och alltid känt mig välkommen i lokalerna. 

Till alla mina arbetskamrater vid SOFI framför jag ett hjärtligt tack för 
deras positiva intresse, för goda tips och för omsorg om min person. Jag har 
fått hjälp av flera institutioner och arkiv i och utanför Sverige. Överallt har 
jag mötts av välvilligt intresse. Lärare och personal vid Institutionen för 
nordiska språk vill jag tacka för vänligt bemötande och mina doktorand-
kamrater för givande samtal i olika sammanhang. 

Min bullrande, glada fyragenerationers familj — till er som är själva 
fundamentet i min tillvaro vill jag säga: Je vous aime, tous! 

Uppsala i april 2001 

Karin HalMn 



Inledning och syfte 

Många års arbete vid Ordbok över Sveriges dialekter (OSD) har för mig inne-
burit en nära och tät kontakt med de omfångsrika dialektordsamlingar som 
utgör grunden för ordboken. Samlingarna består inte bara av ord med svensk, 
nordisk eller germansk bakgrund. Bl.a. har en inte helt obetydlig del av orden 
sitt ursprung i de romanska språken. Redan på ett tidigt stadium väcktes mitt 
intresse för ett studium av franska lånord i de svenska dialekterna. 

Något preciserat mål för detta studium i form av en avhandling var inte 
aktuellt i början. Efter hand har det emellertid resulterat i ett antal uppsatser 
som nu ingår i föreliggande sammanläggningsavhandling. I uppsatserna be-
handlas franska lånord utifrån olika aspekter med det övergripande syftet att 
beskriva och i någon mån förklara ordens förekomst i svenska dialekter samt 
de form- och betydelsemässiga förändringar som i många fall försiggått i 
dialekterna. Ett delsyfte har varit att komma åt skälen till att ett behov av 
synonyma ord av fransk härkomst tycks ha funnits inom vissa semantiska 
fält, medan orden inom andra snarare ser ut att ha konkurrerat med varandra 
under någon tid, varefter en del etablerats, övriga däremot helt försvunnit. 
Slutligen ingår i syftet även att i ett större parti av dialektmaterialet — orden 
på bokstaven b — försöka identifiera de franska lånorden och uppskatta deras 
antal samt att visa inom vilka ämnesområden och grammatiska kategorier de 
är representerade. 

De franska lånorden i svenskan — historik 

Några av de uppsatser som ingår i denna (sammanläggnings)avhandling (II, 
VII och IX) innehåller kortare redogörelser för de franska lånordens historia 
i svenskan. Följande historik utgör en sammanfattning av dessa. 

Fransk påverkan på svenskt kulturliv var särskilt märkbar under 1600-
och 1700-talen. Det franska inflytandet går emellertid längre tillbaka i tiden 
än så. Man brukar tala om förbindelser som fanns mellan våra kulturområden 
redan under medeltiden. Munkar från Clairvaux och franska kyrkobyggare 
hörde på 1100-talet till de tidiga inflyttarna. 

Under 1200- och 1300-talen sökte sig teologistuderande från Norden till 
Parisuniversitetet. Några språkliga minnesmärken av detta tidiga inflytande 
finns dock inte. Spår av franska influenser på svenskan dyker upp först i 
riddardiktningen under 1300-talet. De franska lånord som under denna tid 
kom in i språket är främst beteckningar på företeelser som har med riddarväsen-
det att göra (se t.ex. Edlund 1988a s. 24). Exempel: banb-, dust, kär, äventyr. 

1500-talet — reformationstiden — innebar inte något egentligt brott i för-
bindelserna mellan Frankrike och Sverige men studenter som sökte sig utom- 
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lands vände sig inte i samma utsträckning som tidigare mot Frankrike och 
Italien utan nu mot tyska universitetsstäder. En del militärtermer och ord inom 
konstområdet liksom ord som betecknar klädesplagg lånades in framför allt 
genom tysk förmedling men några säkerligen också direkt från franskan (a.a. 
s. 28). Exempel: alarm, artilleri, bonnet, konterfej. 

De politiska förbindelserna med Frankrike blev allt tätare i samband med 
det trettioåriga kriget. Inom flera områden, t.ex. militärväsen och civil för- 
valtning, handel och industri, vetenskap och konst, gjorde sig det franska 
inflytandet under 1600-talet alltmer gällande (Nordfelt 1934 s. 4). Invandring 
till Sverige av många fransmän — militärer, konstnärer och konsthantverkare 
— liksom resor till Frankrike, som företogs av framstående svenskar, bidrog 
till att förstärka det franska inflytandet (a.a. s. 5). Det svenska språket kom 
givetvis att påverkas av det nära förhållandet mellan de franska och svenska 
kulturerna. Från ca 1640-talet talades franska av drottning Kristina och en 
inflytelserik klick vid det svenska hovet (Ståhle 1982 s. 12). Ord och uttryck 
upptogs direkt från franskan, vilket framgår dels av litteraturen, dels av brev 
och dagböcker. Ansatser att begränsa det franska inflytandet på svenskt kul-
turliv och språk fanns dock. Ett namn att nämna i det sammanhanget är Georg 
Stiernhielm, som bl.a. framhöll svenskan som världens äldsta språk (a.a. s. 
15). Lå'nordsexempel: batalj, batteri, alliance, ambassad, journal, malis, re-
nommé. 

Franskvänlig politik, skönlitteraturens beroende av den s.k. franska sma-
ken och vissa personligheters ledning och inflytande, t.ex. de svenska 
monarkernas, är några faktorer som troligen bidrog till importen av franska 
ord (Nordfelt 1940 s. 5). »Franskan blev societetens — och ej blott hovets och 
högaristokratiens — konversationsspråk» (a.a. s. 9). Under Gustav III:s tid 
kulminerade det franska inflytandet. Efter franskt föredöme inrättades en rad 
akademier, bl.a. Svenska Akademien. Svensk konst påverkades av franska 
stilideal, liksom litteratur och teater. Utvecklingen av den franska revolutio-
nen, som till en början imponerade på många, följdes med »den största spän-
ning och minskade ingalunda intresset för Frankrike och allt franskt» (a.a. s. 
9 ff.). Från aristokratiska kretsar spreds det franska inflytandet till borgerska-
pet. Via högrestånds- och herrgårdskulturen ute i landet upptogs franska ord 
och uttryck även av landsbygdens befolkning. Lå'nordsexempel: annons, bril-
jant, byrå, charmant, flottilj, frappera, inkiett, kotlett, misär, odör, placera, 
supé, talang, terrass. 

Det franska inflytandet höll i sig länge i Sverige i jämförelse med andra 
europeiska länder men avtog efter hand under den första hälften av 1800-
talet. Liksom under tidigare perioder var det i hög grad framstående person-
ligheter med fransk anknytning, främst monarken, som stod som förmedlare 
av det franska. Tyskan började under detta århundrade återta sin ställning 
som betydande främmande språk i Sverige. Exempel på lånord från 1800-
talet: ambulans, (automo)bil, blus, chic, gentil, refräng, volang. 
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Kontakterna med det franska tycks inte ha upphört; snarast har de i våra 
dagar åter intensifierats. Bl.a. affärsidkare av skilda slag tycks vilja dra till 
sig kunder med hjälp av franska ord. Restauranger och caféer m.m. annonse-
rar maträtter och bakverk som bouillabaisse, fondue, brioche, croissant, gateau 
m.fl. Frisersalonger och modebutiker har inte sällan franska namn, Fantaisie, 
La Parisienne och liknande. Inlåningen av franska ord och uttryck har alltså 
inte avslutats; den pågår, om än i jämförelsevis liten skala, fortfarande. 

Att fastställa de franska lånordens vägar in i svenska dialekter är ingen enkel 
uppgift. I de flesta fall kan man inte yttra sig utan reservationer som »troli-
gen» eller, i bästa fall, »sannolikt». En förmodan att lånorden upptagits i 
dialekterna via herrgårds- och högreståndskulturen under främst 1600- och 
1700-talen, där fransk kultur och franskt språk stod,  högt i kurs, har framförts 
av bland andra Ingers (1958 s. 149). Tjänstefolk snappade upp franska ord 
och uttryck; i dialekterna kunde de sedan få starkt förändrade former och 
betydelser. Det franska idealet hyllades även bland t.ex. landshövdingar, 
regementschefer, läkare och präster. Franska lånord, som lite överraskande 
påträffas i en del dialekter, kan troligen sättas i samband med att sådana 
ämbetsutövare under någon tid varit stationerade ute i landet (Nyman 1958 s. 
40 f.). Andra möjliga vägar, ännu svårare att belägga, är att orden förmedlats 
via inflyttade fransksprå'kiga hantverkare, konstnärer och köpmän (Bergman 
1984 s. 129). Med tanke på det rådande storpolitiska läget i Europa under 
detta skede kan det inte heller uteslutas att hemvändande soldater bidragit 
med en del främmande språkgods (Edlund 1988b s. 266). 

Tidigare forskning 
Franska lånord i svenskan 
Några namn framstår som särskilt viktiga i forskningen kring de franska lån-
orden i svenskan. Det rör sig om enskilda forskningsinsatser, eftersom hittills 
inget projekt ägnats ämnet (se även II och där anförd litteratur). Alfred Nordfelt 
har i en rad arbeten åren 1901-1943 redogjort för de franska lånorden i svenska 
språket. Orden har delats in i låneperioder och i principiella resonemang har 
orsaker till lån, direkt eller indirekt inlåning, svårigheter att anpassa orden i 
svenskan m.m. behandlats. 

Viktiga insatser på området har även gjorts av Elof Hellquist, som särskilt 
i Det svenska ordförrådets ålder och ursprung, 2 (1930), i kapitel 9 (s. 829-
889) avhandlat de franska lånorden. Hellquist har delat in orden i ämnesom-
råden av typen personbeteckningar och titlar, gata, hus med omgivning och 
inredning, byggnadstermer, militär utrustning, militära termer, penningvä-
sen, mått, vikt, räkneord m.m. Franska lånord »som icke osökt låta inordna 
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sig i ovan behandlade grupper» (s. 868) är ordnade efter ordklasser: substan-
tiv, adjektiv, adverb och verb. I ett tidigare arbete (1911) ger Hellquist exem-
pel på franska ord som präglade konversationen i 1800-talets salonger och 
den vittra litteraturen från samma tid. 

Mera kortfattade redogörelser för de franska lånorden finns i flera arbeten 
om svensk språkhistoria och främmande ord (se vidare t.ex. II och där anförd 
litteratur). 

Under senare år har framför allt Lars-Erik Edlund intresserat sig för de 
franska lånorden. I en artikel från 1988 säger han sig »i hög grad [ha] kunnat 
profitera såväl på Nordfelts material som på hans analyser och iakttagelser» 
(1988a s. 23). Några exempel på dialektord som härrör från franskan ges i ett 
avsnitt som rubricerats »Franska lånord i folkspråket i stad och på lands-
bygd». I ytterligare artiklar om lånord i dialekterna har Edlund (1988b och 
1994) även belyst de franska. 

Tillsammans med Birgitta Hene redogör Edlund (1996) för lånord i 
svenskan med avseende bl.a. på etymologi, inlåningsperioder, orsaker till in-
troduktion och spridning, anpassning och förändring. I kapitel 4, »Lånord 
som kulturspegel», redovisas franska lånord (även engelska och delvis tyska) 
under rubrikerna »1700-talets lån» resp. »1800-talets lån». De franska lån-
orden diskuteras ur skilda aspekter i kapitel 8, där även deras förekomst i 
dialekterna avhandlas. 

Carl Ivar Ståhle (1982) beskriver 1600-talets franska lånord i svenskan 
och delar in dem efter deras användning inom olika yrkesområden och so-
ciala skikt. 

Jan Heidner (1985) har uppehållit sig vid det faktum att det i Sverige hade 
utvecklats ett mode att konversera och brevväxla på franska svenskar emel-
lan. Exempel ur brev och dagböcker från 1700-talet uppvisar ett språk som 
vimlar av franska ord. Heidner har emellertid också funnit belägg för att per-
soner i lite högre social ställning som mycket sällan skrev på svenska ändå de 
gånger så skedde, »använde [...1 ett språk som var nästan helt fritt från frans-
ka lånord» (s. 27). 

Fransk påverkan på svenskans syntax under 1700-talet och det tidiga 1800-
talet har utretts av Juhani Stenfors (1994). 

Franska lånord i svenska dialekter 
Flera exempel på franska lånord finns i Pehr Stenbergs Ordbok över Umemålet 
(1804). Bland dialektala ombildningar, s.k. folketymologier, som antecknats 
av Adolf Noreen (1888), har ett betydande antal fransk bakgrund. Romanska 
lånord i ett sockenmål, Rödömålet i Jämtland, avhandlas i en proseminarie-
uppsats från 1944 av Ulla Hedlund. Ingemar Ingers (1958) har till en ordlista 
sammanställt franska lånord framför allt från Bara hd i Skåne. Enligt Ingers 
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har de förmedlats till dialekterna genom den högrestånds- och herrgårdskultur 
som var ett ideal under 1700- och 1800-talen. Efraim Nyman (1958) ger några 
prov på franska lånord i pitemålet, vilka enligt hans mening emanerar från 
den tid då kungens befallningshavande hade sitt säte i Piteå. Som nämnts 
ovan har Edlund (bl.a. 1988a och 1988b samt 1994) givit flera exempel på 
franska lånord i dialekterna. Franska lånord i de finlandssvenska dialekterna 
har studerats av Susanne Bergström, Caroline Sandström och Carola Åker-
lund (1993). De ger flera exempel som illustreras med språkprov. 

Franska lånord — en definition 

Hur definieras ett franskt lånord? Frågan fick för mig förnyad aktualitet un-
der arbetet med de franska lånorden på b- (I). Vid upprättandet av en ordlista 
över franska b-ord visade det sig nämligen svårt att avgöra om definitionen 
endast skulle omfatta ord med (sannolikt) franskt ursprung som lånats direkt 
från franskan. Borde även franska ord, lånade via exempelvis (låg)tyskan, 
ingå i en sådan definition? Slutligen: Vore det inte riktigt att innefatta också 
ord som visserligen inte ytterst är av fransk härkomst men som lånats genom 
fransk förmedling? 

En vid definition av vad som kännetecknar ett franskt lånord har varit 
utgångspunkt för mig. Definitionen har jag formulerat som följer: Till frans-
ka lånord räknar jag ord som, enligt övervägande samstämmighet när det 
gäller etymologin, (sannolikt) härstammar från fornfranskan eller franskan, 
vilka alltså är långivande språk. (Medel)lågtyskan eller högtyskan har ofta 
varit lånförmedlande språk, särskilt när det gäller de lite äldre lånen. Termen 
franska lånord innefattar i detta arbete även ord som (sannolikt) förmedlats 
av franskan, men vars ursprung är grekiskt, latinskt, italienskt, spanskt, 
portugisiskt etc. 

Den nämnda uppsatsen (I) innehåller bl.a. en lista med ett urval ord som 
behandlats och kommenterats i ordartiklar med avseende på utbredning, form, 
betydelse och etymologi. Eventuella tveksamheter om ursprunget, förmed-
lande språk m.m. redovisas. Huvuddelen av de ord som diskuteras i övriga 
uppsatser har behandlats på samma sätt. 

Orsaker till lån 

Med hänvisning till Edlund & Hene (1996) har orsaker till lån berörts i upp-
sats VI. Edlund & Hene menar med stöd av en rad andra forskare att alla 
nivåer av språksystemet är mottagliga för påverkan vid språkkontakt. Det är 
graden och arten av språkkontakt som avgör vilka delar som influeras. Ord- 
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förrådet är den del som tidigast påverkas vid alla typer av språkkontakt och 
det är också där som förändringen är snabbast (se t.ex. a.a. s. 11 och där 
anförd litteratur). De lexikala lånen utgörs framför allt av innehållsord som 
substantiv, adjektiv och huvudverb. Det finns flera orsaker till att vi lånar. 
Dessa anges (a.a. s. 70) i ett avsnitt som behandlar introduktion och spridning 
av lån. I en tablå har orsaker, syften och funktioner grupperats. Luckor i språ-
ket och luckor hos sändaren resp. mottagaren är två viktiga anledningar till 
lån. De vanligaste syftena är att beteckna nya företeelser, generalisera/diffe-
rentiera, uttrycka värderingar, ge komisk effekt, variera m.m. Syftet med att 
beteckna nya företeelser och att generalisera/differentiera anknyter till språ-
kets verbaliseringsfunktion. När det gäller att uttrycka en värdering har syftet 
en kommunikativ (expressiv) funktion. Värderande ord förlorar lätt sin ex-
pressivitet och kan behöva ersättas. Även syftet att ge komisk effekt har kom-
munikativ funktion liksom syftet att variera, som uppges ha kommunikativ 
(estetisk) funktion. Behovet av språklig variation kan ses som tecken på krea-
tivitet eller önskan om förändring (a.a. s. 82). Det är inte ovanligt att syno-
nyma uttryck används i samma mening eller fras. Anledningen kan vara dels 
en önskan att intensifiera ett innehåll, dels att förklara betydelsen hos ett nytt 
lånord (a.a. s. 84). När det gäller luckor hos sändaren resp. mottagaren är 
syftet i det första fallet att kompensera egna luckor, i det andra att kompen-
sera luckor hos mottagaren. I båda fallen är funktionen kommunikativ. 

Material 

Materialet till mina undersökningar har i allmänhet hämtats ur Språk- och 
folkminnesinstitutets samlingar, i synnerhet OSD:s dialektordsamlingar. Det 
framgår av uppsatserna att kompletteringar av OSD:s material gjorts i 
språkprovssamlingar i tidigare ULMA, i DAG och DAL samt att material i 
en del fall även erhållits från samlingarna till Norsk ordbok, Omålsordbogen, 
Jysk Ordbog och Ordbok över Finlands svenska folkmål. 

OSD:s dialektordsamlingar uppgår till drygt 7 miljoner kortregisterblad i 
sedesformat. Uppgifterna på bladen har hämtats ur tryckta och handskrivna 
källor. De tryckta källorna består framför allt av ordböcker, ordlistor, texter 
och dialektavhandlingar, reseberättelser, etnologiska och topografiska arbe-
ten. Huvuddelen av samlingarna grundar sig på handskrivna källor från dialekt-
arkiven i Uppsala (tidigare ULMA), Lund (DAL), Göteborg (DAG) och Umeå 
(DAUM), men även äldre handskrivna ordböcker och ordlistor har excerperats. 
Dialektmaterialet är inte jämnt fördelat över landet. I Skåne, Blekinge, Små-
land och Halland har en mycket aktiv uppteckningsverksamhet bedrivits, vil-
ket resulterat i omfattande samlingar. Däremot är uppteckningarna från t.ex. 
Öland, Gästrikland och Hälsingland mera sporadiska. 
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Kvaliteten beträffande uppgifterna på bladen kan skifta, i viss mån bero-
ende på upptecknarens intresse. Ibland har formen och böjningsmönstret för 
ett ord varit huvudsaken, medan betydelsen behandlats mera styvmoderligt. 
Det omvända förhållandet kan också råda. Till följd av missförstånd mellan 
npptecknaren och den dialekttalande varierar tillförlitligheten, varför uppgif-
terna måste bedömas från fall till fall. Risken är dock liten att missvisande 
uppgifter kommer med, eftersom OSD:s personal i allmänhet granskat käl-
lorna och många gånger kommenterat eventuella brister direkt på bladen, 

Metod 

De i uppsatserna redovisade undersökningarna har krävt var och en sin me-
tod. Allmänt kan sägas att en systematisering av former och betydelser före-
gått en avslutande diskussion om resultat som varje undersökning givit. I 
flera fall har kartan använts som hjälpmedel för att klart visa dialektala 
företeelsers geografiska utbredning och utifrån detta förhållande försöka »bi-
dra till förklaringen av företeelsernas egenart, sammanhang och uppkomst» 
(Dahlstedt 1972 s. 3). 

Presentation av uppsatserna 

Uppsatsdelen inleds med en tidigare opublicerad uppsats (I). Även den avslu-
tande uppsatsen (IX) är i skrivande stund opublicerad men under tryckning. 
Övriga uppsatser (II, III, IV, V, VI, VII, VIII) har publicerats i olika veten-
skapliga tidskrifter och samlingsvolymer. 

Uppsatserna är inte ordnade kronologiskt utan efter ämne så att ordstudier 
över enskilda ord placerats tillsammans. Uppsatser som syftat till att studera 
lånord ur någon specifik synvinkel har sammanförts till en annan kategori. 

Exempel på studier över enskilda ord är II och HL Uppsats IV behandlar 
två lånord med näraliggande betydelser, det ena latinskt, det andra franskt. 
Till kategorin studier av ord ur vissa aspekter hör uppsatserna V, VI, VII och 
VIII. Närmast en exkurs är den sista uppsatsen, IX. 

Franska lånord på b- i svenska dialekter (I) 
Den inledande uppsatsen (I) har syftat till att i ett större parti av dialekt-
materialet, orden på b-, inventera de franska lånorden på b- och försöka be-
räkna deras andel av detta parti. I syftet ingår att beträffande ett urval av 
orden närmare studera förekomst i dialekterna och genomgångna form- och 
betydelseförändringar. lett inledande avsnitt diskuteras de etymologiska över- 
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väganden som föregått den (vida) definition på ett franskt lånord som varit 
utgångspunkten för arbetet med att förteckna orden. Syftet har också varit att 
visa vilka ämnesområden och grammatiska kategorier orden representerar 
samt deras fördelning landskapsvis. 

Dialektorden på b- i OSD:s material uppgår grovt räknat till ungefär 6000. 
Andelen franska lånord bland dessa har uppskattats till ca 2 %. Det framgår 
tydligt att de franska lånorden framför allt faller inom kategorin substantiv. 
Några generella regler för ordens anpassning i dialekterna i fråga om form 
och betydelse tycks inte finnas. Varje ord har sin egen historia. Ett gemen-
samt drag för flera av b-orden är dock att initialt b växlar med p (t.ex. bles-
sera/plassera). Också det omvända förekommer men i betydligt mindre om-
fattning (parlamenta/belementa). Bortfall eller omkastning av stavelser (t.ex. 
ambassadör/bassadör, balans4abans) är inte ovanligt. Exempel finns också 
på kontaminationer (bl.a. bravad + bragd > bravagd). Förändrade betydelser 
uppvisar t.ex. bagage, som i dialekterna kan betyda 'pack, slödder', och blam 
som i gotländska dialekter fått betydelsen 'rykte, prat', en betydelseglidning 
från 'skamfläck, skam'. Flera särdialektala avledningar har påvisats. 

Lånordet estimera i svenska dialekter. Utbredning, former och 
betydelser (II) 
Syftet i II har varit att beskriva och i någon mån förklara utbredningen för 
lånordet estimera samt dess skiftande former och betydelser. Ordet har stor 
utbredning i svenska dialekter. Vissa lakuner har troligen sin förklaring i brist 
på belägg och förekomst av delvis synonyma ord. Formvariationen är mycket 
stor. Oreducerade former, t.ex. ekstimera/estimera växlar med reducerade, 
eksmeralesmera. Ett sydvästligt område med oreducerade former avtecknar 
sig tydligt. I centrala delar av landet är formen vanligen reducerad. Ytterli-
gare reducerade former, som förekommer i utkantsområden, t.ex. äsma, lik-
som utvidgade former, t.ex. estimenteralekstimentera, har antecknats. Ålder-
domliga drag utmärker Dalarna, Gästrikland och västra Uppland, vilket av-
speglar sig i den bevarade grundformen. 

Vissa tydliga fonetiska drag kan konstateras i en del former, t.ex. det k-
inskott som förekommer i både oreducerade och reducerade former, ekstimera/ 
eksmera o.d., r-inskott, ekstrumera o.d., och former med u/o i den andra, 
obetonade stavelsen i oreducerade former, estumera/estomera. Association 
till andra främmande ord ses som den viktigaste orsaken till de båda 
konsonantinskotten. Vokalen i den andra obetonade stavelsen beror möjligen 
på tysk påverkan. 

De antecknade betydelserna tycks tyda på att betydelsen förskjutits från 
'uppskatta, värdera' via 'bry sig om' till 'nedlåta sig till'. Utbredningen av 
betydelserna redovisas på kartor och diskuteras. 
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Resa med bagage. En ordstudie (III) 
Syftet med III har varit att redogöra för ordet bagage, dess ursprung, former 
och betydelser. Huvudvikten är lagd på förekomst och funktion i svenska 
dialekter. Vissa utblickar görs också mot de nordiska grannländerna. Ordet, 
som belagts första gången i svenskan 1601, har stor utbredning i dialekterna. 
Fonetiska drag hos vissa former och utbredningen för dessa, t.ex. uddlju-
dande b och p, ändelserna -asj(e) och -as(e) och inskott av r, parg-, tas upp 
till behandling. Liksom tidigare i riksspråket framträder två huvudbetydelser: 
'resgods, bagage' och 'pack, slödder'. Ett samband tycks råda mellan p-for-
mer och nedsättande eller skämtsamma betydelser som 'pack, slödder', 'bråte, 
skräp'. Utifrån ett par refererade danska artiklar diskuteras orsaken till upp-
komsten av ordpar där orden skiljer sig från varandra främst i fråga om udd-
ljudet. I Sydtyskland och stora delar av mellersta Tyskland har uddljudande b 
och p nära nog sammanfallit, varför vissa nordiska former på p skulle kunna 
förklaras som lån från (låg)tyskan. Av språkpsykologiska skäl har sådana 
former även kunnat uppstå spontant på ömse håll. I sverigesvenska dialekter 
är p-form vanligast. Sannolikt har dialektformer med initialt p lånats från 
riksspråket — p-form har belagts redan i uppländska bröllopsdikter från slutet 
av 1600-talet —, knappast från tyskan. I skämtsamt och nedsättande tal har 
former med uddljudande p säkerligen uppkommit spontant i både riksspråk 
och dialekter. Även felaktig ljuduppfattning är en möjlig förklaring till vissa 
former. 

En passage utifrån »Räggler å paschaser» (IV) 
Syftet i IV är att närmare syna två lånord som ingår i parallelluttrycket råggler 
å paschaser, troligen skapat av Gustaf Fröding. Orden studeras med avse-
ende på utbredning, former och betydelser under någon jämförelse med för-
hållanden i de närmaste grannspråken. Det dialektala råggla 'prat, ramsa', 
som går tillbaka på fornsvenskans reghla, ytterst latinets regula, har en ut-
bredning i svenska dialekter som är betydligt större än vad som anges av 
Rietz. Formvariationen är inte särskilt stor. Betydelser i dialekterna diskute-
ras i jämförelse med betydelseuppgifter som hämtats från SAOB. Dialektala 
betydelser är 'ordramsa, räkneramsa, kort rimmad vers', '(uppdiktad eller 
skämtsam) berättelse, skröna' o.d. Delvis synonyma ord och andra ord som 
ger associationer till råggla tas också upp till diskussion. 

Paschas(a) 'berättelse, anekdot' i dialekterna motsvarar riksspråkets pas-
sage av franskans passage 'genomgång, -fart' o.d. Den feminina formen 
paschasa har störst utbredning: hela Götaland och Svealand med något un-
dantag och stora delar av Norrland. På samma sätt som råggla analyseras 
paschas(a) betydelsemässigt under jämförelse med SAOB:s uppgifter. Den 
vanligaste betydelsen i dialekterna är 'anekdot, berättelse, historia', ofta ka- 
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rakteriserad som skämtsam, föga trovärdig eller överdriven. 
Det finns flera överensstämmelser mellan den dialektala betydelsen hos 

räggla och betydelserna hos paschas(a). Att växla mellan räggla och 
paschas(a) i ordlekande syfte har tydligen varit möjligt. Uttrycket räggler å 
paschaser kan ha syftat på den framställningsform Fröding ofta använde sig 
av, vers- och prosaberättelser. Den lilla tvetydighet som ligger i att orden 
delvis har skilda betydelser, delvis är synonymer, kan ha utnyttjats mycket 
medvetet av författaren. 

Lånordet parera i en dialektal betydelse (V) 
Till kategorin studier av ord ur vissa aspekter hör den av parera ' akta, vörda, 
bry sig om' i uppsats V. Ordet har bl.a. studerats under jämförelse med esti-
mera 'uppskatta, akta, värdera', till vilket det under en viss tid och inom ett 
begränsat område, Hälsingland, varit en synonym. De två orden har konkurrerat 
varefter parera tycks ha försvunnit, möjligen under inverkan av det riksspråk-
liga parera i betydelsen 'avvärja (en stöt)'. Parera i den riksspråldiga bety-
delsen har stor utbredning i Götaland och delar av Svealand; mera sporadiskt 
förekommer den i Norrland (se kartan i V). Det är från Hälsingland, Ånger-
manland och Lappland den särdialektala betydelse som studeras i uppsatsen 
uppges. Av material från FO framgår att den förekommer även i Österbotten. 
Denna betydelse tycks motsvara den som tas upp i SAOB under parera verb 
1, betydelsemoment 11, 4, nämligen 'krusa (ngn), fjäska för (ngn), hedra (ngn)', 
»i vissa trakter, bygdemålsfärgat». Betydelseutvecklingen hos det riksspråk-
liga parera från 'smycka (ngn)' (knappast brukligt) över 'ståta' (knappast 
brukligt) till 'krusa (ngn)' diskuteras i jämförelse med SAOB:s artiklar om 
fjäsa och krusa, där en motsvarande utveckling redovisas. Att döma av upp-
teckningar från Hälsingland tycks parera där ha fått en mera abstrakt inne-
börd, 'vörda, ha aktning för', i negerad sats 'inte nedlåta sig till', medan 
betydelseangivelsema från de båda andra landskapen snarast uttrycker ett 
konkret innehåll, 'stå på tå för (ngn), krusa för (ngn)' o.d. 

Briljant, gentil vs charmant och elegant (VI) 
Exempel på ord som konkurrerar med ordförlust som följd ges i uppsats VI. 
Utgångspunkten är en fråga som Ingemar Ingers (1958 s. 149) ställer: »Var-
för har vissa låneord fått fotfäste i dialekterna men andra icke? Så t.ex. är 
briljant och gentil fullt gångbara i folkligt tal, däremot icke charmant och 
elegant.»1 uppsatsen behandlas fyra adjektiv som hör till samma semantiska 
fält och som samtliga uttrycker en positiv värdering. Orden har studerats i ett 
försök att analysera dem semantiskt under jämförelse med SAOB:s betydelse-
beskrivningar. Det tycks inte ha funnits uttrymme i dialekterna för dem alla. 
Ett enda, gentil, har fått ett verkligt genomslag, kanske på grund av dess all- 
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mänt berömmande innebörd. Briljant har använts på liknande sätt men inom 
ett begränsat område i Skåne och mycket sporadiskt i Blekinge och Halland. 

Franska lånord — ett behov av variation (VII) 
I kategorin studier av ord ur vissa aspekter ingår även en ordstudie som be-
handlar franska lånord inom ämnesområden med nära anknytning till män-
niskans tillvaro. I uppsatsen presenteras ett antal franska lånord som inord-
nats i fyra kategorier: ord för hälsotillstånd, ord för sinnesstämningar, ord för 
mänskliga egenskaper, ord för kommunikation. En bakomliggande hypotes 
är att vi människor har ett behov av ordrikedom när vi samtalar om centrala 
områden i våra liv. När hälsan är i fokus talar vi gärna och utförligt om egna 
och andras sjukdomar. Många synonymer ökar möjligheten att nyansera fram-
ställningen som får en extra kryddning genom tillsatser av främmande ord. 
Dessa kan även fungera som eufemismer när svenska benämningar verkar 
övertydliga eller stötande. Exempelord: (negativa) fallit, malack, blesserad, 
sjangsera, sjappera, (positiva) blommerant, kojös, kurant. — Också för att 
beskriva sinnesstämningar finns en större uppsättning adjektiv, även med 
fransk anknytning, för att uttrycka vår egen eller andras oro. Exempelord: 
altererad, anpbt inkiett. — Mänskliga egenskaper, företrädesvis dåliga och 
helst andras, talar vi gärna om. Våra möjligheter att variera berättelsen ökar 
givetvis om vi kan växla mellan synonymer. En del av de lånade adjektiven, 
som i franskan har/haft positiva konnotationer, används i svenskt riksspråk 
(och/eller i dialekterna) med en ironisk eller negativ innebörd. Exempelord: 
briljant, charmant, sjangtil, suverän. — Ett flertal exempel på verb som be-
skriver upprörda samtal finns i dialekterna. Franska lånord bidrar till att ge än 
mer eftertryck åt betydelsen hos dessa verb. Exempelord: ackordera, dom-
dera, parlamentera, tornera. Orden i denna studie tycks inte konkurrera sins-
emellan. 

Från parlament till pärra? Bidrag till en diskussion (VIII) 
Slutligen ingår i kategorin studier av ord ur vissa aspekter uppsats VIII i vil-
ken en drygt 25 år gammal tes om ett »franskt lånord» diskuteras och avfär-
das. Det gäller en av Carl-Eric Thors framförd teori att finlandssvenska dia-
lekters pärra' streta, tvista' utvecklats ur perment(er)a med ursprung i frans-
kans parlement. I en inledande avdelning studeras parlament(e), parla-
ment(er)a utifrån artiklar i franska, medelhög- och medellågtyska, nederländ-
ska, danska, fornsvenska och svenska ordböcker. Uppgifter har hämtats även 
från danska, svenska och finlandssvenska dialektordböcker. En sammanfatt-
ning av Thors uppsats ges och kommenteras, varefter kompletterande finlands-
svenskt och svenskt dialektmaterial rörande parlamentera och pärra redovi-
sas i text och på karta och kommenteras. Av materialet och utbredningsbilden 
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framgår att pärra knappast återgår på parlamentera. Avslutningsvis lämnas 
ett förslag till härledning av pärra. 

Möte mellan franskt och svenskt (IX) 
Den avslutande uppsatsen kan närmast ses som en exkurs i sammanhanget. I 
den studeras de franska lånorden i svenskan mot bakgrund av en s.k. lå'ne-
skala upprättad av språkforskarna S. G. Thomason och T. Kaufman (1988). 
Låneskalan har fem steg och det är graden av intensitet i kontakten mellan två 
språk som avgör vilket skalsteg som gäller för den uppkomna lånesituationen. 
Flyktig kontakt ger lexikala lån. När kontakten intensifieras ökar den lexikala 
inlåningen och den medför även lättare strukturell inlåning. Ju tätare kontak-
ten är, desto tyngre är den strukturella inlåningen och i extremfallen kan kon-
takten leda till språkbyte. Den fransk-svenska kontaktsituationen under 1600-
och 1700-talen, som kan förefalla nog så intensiv, motsvarar nätt och jämnt 
låneskalans tre första skalsteg och kan alltså knappast karakteriseras som mer 
än måttligt intensiv. 



Raum 
Pendant de nombreuses ann&s, nous avons eu le privilåge d' avoir un accås 
direct aux riches collections lexicographiques de l' Ordbok över Sveriges dia-
lekter (« Dictionnaire des dialectes su&lois »). Cescollections ne comprennent 
pas uniquement des mots d' origines su&loise, scandinave ou germanique, 
elles sont 4alement compos&s, pour une part non n4ligeable, de termes 
provenant des diverses langues romanes. Notre attention s' est port& sur les 
emprunts frangais dans les dialectes suAlois, et nous avons été conduite å leur 
consacrer un certain nombre d'&udes, qui sont aujourd'hui r&mies dans le 
pr6ent ouvrage. 

Ces &udes traitent des emprunts frangais sous diff&-ents aspects dans le 
dessein de d&rire — et dans une certaine mesure d'expliquer — l'origine de 
ces mots dans les dialectes su&lois et d' examiner les modifications 
morphologiques et s&nantiques qui sont intervenues dans de nombreux cas. 
Accessoirement nous nous sommes propoA d'essayer de cerner les raisons 
pour lesquelles le besoin s'est fait sentir, å l'int&ieur de certains domaines 
Amantiques, de disposer de synonymes d' origine frangaise, et d'&ablir les 
raisons pour lesquelles, aprås une Oriode de concurrence avec des termes 
autochtones, certains de ces mots se sont enracina dans la langue su&loise 
tandis que d' autres ont disparu. L'un des objectifs que nous avons poursuivis 
au cours de ces recherches a été d'essayer de rep&er les emprunts frangais au 
sein d'un vaste ensemble dialectal (å savoir les mots commengant par la lettre 
b), puis å appr&ier leur nombre et å mettre en evidence les diff&ents domaines 
dans lesquels ils apparaissent, ainsi que les cat4ories grammaticales dont ils 
relåvent. 

Les emprunts frangais en su&lois — apergu historique 
L'influence frangaise sur la vie culturelle su&loise a été, on le sait, 
particuliårement importante aux xvne et xvine siåcles, majs dås l'4oque 
m&ii6Tale, des relations se nouårent entre les deux pays ; c'est ainsi que des 
moines de l'abbaye de Clairvaux et des architectes frangais arrivårent en Suåde 
au cours du Mr siåcle. 

Dans le sens inverse, des &udiants en th&logie venus de Scandinavie 
allårent poursuivre leur cursus å l'université de Paris pendant les xme et 
xive siåcles. Mais ce ne fut qu' å partir du 'ave siåcle que l'influence frangaise 
sur la langue suMoise commenga å se manifester, principalement dans le 
vocabulaire de la chevalerie, cf. par exemple les mots banb-, dust, kär, även-
tyr. 

Å l'Ooque de la Mforme, les relations entre la France et la Suåde ne 
furent pas v&itablement interrompues, mals ce fut plutöt dans les universita 
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allemandes que s'inscrivirent les &udiants su&lois qui voulaient poursuivre 
leur formation å l' &anger. Les termes frangais qui furent emprunta au cours 
du xvie sikle — par exemple dans les domaines militaire et artistique, ou 
encore dans celui de l'habillement — furent souvent transmis par l'allemand, 
encore qu' une partie d' entre eux arrivårent sans doute directement de France; 
citons ici les exemples fournis par alarm, artilleri, bonnet et konterfej. 

Pendant la guerre de Trente Ans, les relations politiques avec la France se 
firent plus intenses, et, dans plusieurs domaines, par exemple dans les affaires 
militaires et administratives, le commerce et l'industtie, la science et les arts, 
l'influence frangaise devint de plus en plus importante au cours du xvne 
La venue en Su&le de militaires, d' artistes et d' artisans frangais, de rame 
que les s6jours de formation qu' accomplirent en France des membres de l' eite 
su&loise, contribuårent å renforcer notablement l'influence frangaise. Ces liens 
&roits entre la France et la Suåde ne furent pas sans cons4uences dans le 
domaine linguistique. Å partir des ann&s 1640, le frangais fut utilisé 
couramment par la reine Christine et par un cercle influent au sein de la cour 
de Su&le. Des mots et des expressions furent emprunt6 å la langue frangaise, 
comme en portent t6noignage aussi bien les ceuvres littéraires que la 
correspondance priv& et les journaux intimes. Cependant, å la måme Ooque, 
des tentatives visant å limiter l'influence frangaise sur la vie culturelle et la 
langue su&loises se firent jour; parmi les emprunts de cette 4oque, citons 
batalj, alliance, journal, malis. 

L'orientation francophile de la politique &ranOre de la Suåde, l'importance 
attribu& au goilt frangais dans le domaine littéraire et l'influence exerc& par 
des personnalita su&loises de premier plan, notamment au sein de la famille 
royale, constituårent quelques-unes des principales raisons qui contribuårent 
plausiblement å encourager l'emprunt de mots frangais. Sous le rågne de 
Gustave III, qui vit l'apog& de l'influence frangaise en SuMe, plusieurs 
aca&mies furent foncl&s sur le mockle frangais, notamment l'Aca&mie 
suMoise (Svenska Akademien). Tant les beaux-arts que la litt&ature et le 
thekre furent marqu6 par l'empreinte des icMaux stylistiques venus de France. 
L' influence frangaise se r4andit dans la bourgeoisie å partir des milieux 
aristocratiques, tandis que, par le biais de la noblesse provinciale, des mots et 
des expressions d' origine frangaise &aient adopt6 par la population rurale. 
Voici quelques exemples de mots emprunta å cette 4oque : annons, byrå, 
charmant, flottilj, kotlett, placera, sup‘., talang, terrass. 

L'influence frangaise, qui s' &ah exerc& plus longtemps en Suåde que 
dans les autres pays europ&ns, commenga å dkliner au cours de la premiåre 
moitié du XDee  sikle. Le roi et, avec lui, d' autres personnalit6 6ninentes 
d' origine frangaise, contribuårent cependant å servir d'interm&liaires avec la 
culture frangaise, tandis que la langue allemande prenait un grand essor en 
Suåde. Voici quelques exemples d' emprunts frangais au me sikle : ambu-
lans, (automo)bil, blus, chic, gentil, refräng. 
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De nos jours, l'influence de la langue frangaise parait connaltre un certain 
renouveau. Les restaurants et les cafå proposent des plats et des påtisseries 
sous des appellations telles que bouillabaisse, brioche, gateau, etc. Les salons 
de coiffure et les boutiques de mode portent volontiers des noms frangais 
Fantaisie, La Parisienne, etc. Il semble que l'emprunt å des expressions et å 
des mots frangais se poursuive, majs å une &helle r&luite. 

ttat de la recherche 
Plusieurs noms dominent dans la recherche concernant les emprunts frangais 
en su&lois, majs ils ne s' appliquent qu' å des travaux partiels car, jusqu' å 
pr6ent, aucune &ude globale n' a été entreprise dans ce domaine. Au cours 
de toute une sffie d' &udes, qui furent publi&s entre 1901 et 1943, Alfred 
Nordfeldt a passé en revue les emprunts frangais en su&lois. Il a classé ces 
mots selon un ordre chronologique, et cet auteur s' est 4alement pench6 sur 
les causes de l'emprunt, sur la question des emprunts directs et indirects, sur 
les difficulta d' adaptation de certains mots en su6dois, etc. Une contribution 
importante a 4alement 6t.é fournie dans ce domaine par Elof Hellquist : notam-
ment dans la seconde partie de son ouvrage sur l'origine du vocabulaire su&lois 
(Det svenska ordförrådets ålder och ursprung), qui fut publi& en 1930, ce 
savant a traité des emprunts frangais ; il a clasA le lexique selon diff&entes 
cat4ories tMmatiques, tels que les appellations et les titres, les rues, les 
maisons et leurs alentours, la construction, la guerre, les finances, les poids et 
mesures, les num&aux, etc. 

Au cours des dernires ann&s, M. Lars-Erik Edlund s' est intéressé å la 
question des emprunts frangais. Dans un article publié en 1988, M. Edlund 
indique qu'il a amplement mis å profit le mat&iau r&ini par Nordfeldt et qu' il 
s' est appuyé sur ses analyses et sur ses observations. Dans une &ude r&lig& 
en collaboration avec Mm  e Birgitta Hene et publi& en 1996, M. Edlund a 
examiné les emprunts frangais en su&lois sous un angle &ymologique et 
chronologique, et il a r&l&hi aux causes de leur introduction et de leur diffu-
sion, de leur adaptation et de leurs modifications. Dans plusieurs articles 
r&ents, M. Edlund a étudié plus particuliårement la question des emprunts 
frangais dans les dialectes su&lois. 

Les emprunts frangais : dainition 
Dans cet ouvrage, nous employons l'expression « emprunts frangais » au sens 
large : nous entendons par lä l'ensemble des mots qui, de l'aveu 
proviennent vraisemblablement de l'ancien frangais ou du frangais, idiomes 
qui sont donc consid&6 ici comme langues de &part. Le moyen bas-allemand 
ou le haut-allemand ont souvent servi de langues interm&liaires, en particulier 
pour les emprunts les plus anciens. Dans le pr6ent ouvrage, l'expression 
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« emprunts frangais » s' applique aussi aux mots qui furent vraisemblablement 
transmis par la langue frangaise, majs qui sont d' origines grecque, latine ou 
romane — voire plus lointaine encore. 

Le matffiau utilisé et la m&hode employ& 
En On&al, le mat&iau utiliA pour nos recherches provient des collections 
r&inies dans le Språk- och folkminnesinstitutet, en particulier au sein de 
l'Ordbok över Sveriges dialekter (ces collections comprennent plus de sept 
millions de fiches). Chacune des enquaes qui ont abouti å la publication 
d' articles a été men& selon sa propre m&hode, mais, d' une manire On&ale, 

&ude syst&natique, d' ordre å la fois morphologique et sariantique, a pr&&M 
la discussion des r6ultats obtenus au cours de l' enquae. Dans plusieurs cas, 
des cartes ont été &ablies afm de mettre en evidence la rOartition Oographique 
des occurrences dialectales et d' essayer d'expliquer les formes et les 
significations les plus caract&istiques, ainsi que leur pr6ence au sein des 
dialectes. 

Pr6entation des diff&entes &udes 
Les articles ffimis dans le pr6ent ouvrage sont praent6 selon un ordre 
tMmatique de prffirence å un classement chronologique ; il en r6ulte que 
les articles consacra å des mots bien pr&is sont regrou0s au sein d' un inme 
ensemble, tandis que les articles tMmatiques entrent dans un autre ensemble. 
Les articles ll et III constituent des exemples d'&udes de mots pr&is. L' article 
IV traite de deux emprunts poss&Iant des significations proches, l'un provenant 
du latin, l' autre du frangais. Dans la cat4orie des &udes lexicales, envisag&s 
selon divers angles, entrent les articles V, VI, VII et VIII. La conclusion de 
l' ensemble form par ces derniers forme une maniåre de digression. 

I. Les emprunts frangais commengant par la lettre b dans les dialectes 
su&lois 
Un inventaire des emprunts frangais a été entrepris parmi les mots commengant 
par la lettre b afm, notamment, de pouvoir appr&ier leur importance num&ique 
dans les dialectes suAlois. Dans l'introduction, nous exposons les raisons 
d' ordre &ymologique qui nous ont conduite å proposer une dffinition, 
volontairement large, de la notion d' emprunt frangais. Les mots commengant 
par la lettre b dans les collections del' Ordbok över Sveriges dialekter s'eUent, 
approximativement, å un total de six mille. La proportion d' emprunts frangais 
peut åtre &alu& å environ deux pour cent. Il apparait clairement que ces 
emprunts entrent principalement dans la cat4orie des substantifs. line semble 
pas que l'introduction de ces mots dans les dialectes nit ob6 å des rågles 
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uniformes en ce qui concerne leur morphologie et leur signification. Un trait 
commun se distingue cependant : l'initiale b se trouve en alternance avec p 
(blessera / plassera). La chute ou l'inversion de syllabes (ambassadör / 
bassadör, balans / labans) ne sont pas rares. Des exemples de contamination 
sont 4alement relev6 (bravad + bragd> bravagd). Des significations 
devenues archaYques dans la langue nationale ont été conserv&s dans les 
dialectes, par exemple bagage qui, dans les dialectes, peut avoir les sens de 
« populace, racaille, canaille ». Plusieurs autres dffivations typiquement 
dialectales ont été mises en evidence. 

L' emprunt estimera dans les dialectes : diffusion, formes et sens 

Les collections lexicographiques portent t&noignage de la grande diffusion 
du mot estimera dans les dialectes suhlois. Certaines lacunes dans diverses 
r4ions peuvent plausiblement s' expliquer par l'absence de relev6 ou par 
l'apparition de termes poss&lant, dans une certaine mesure, un sens proche 
ou synonyme. Les formes relev&s pr6entent une tås grande diversit : 
certains traits phon&iques bien distincts peuvent ainsi are observ6, par 
exemple l'ajout d'un k qui apparait aussi bien dans les formes contract&s que 
dans les autres formes (ekstimera / eksmera), l'ajout d'un r (ekstrumera), la 
praence de la voyelle u / o dans la seconde syllabe non accentu& des formes 
non contract&s (estumera / estomera). La raison la plus importante de l'ajout 
de ces deux consonnes semble etre l'association qui a été faite avec d'autres 
mots &Tangers. Le vocalisme de la seconde syllabe, non accentu&, s'explique 
vraisemblablement par une influence de l'allemand. En ce qui concerne 
l'aspect s&nantique du mot estimera, il semble qu'un glissement de sens se 
soit produit allant de « estimer, appr&ier » å « s'abaisser å faire qqch., daigner 
faire qqch. », en passant par « pitter attention å, se soucier de, s'int&rsser 
å ». La r4artition Oographique des formes et des significations du mot est 
illustr& å l'aide de cartes. 

Voyager avec bagage : &ude lexicale 
Dans l'&ude sur bagage, 1' accent a été mis sur la pr6ence et la fonction de ce 
mot dans les dialectes su&lois, mais plusieurs incursions ont été faites dans 
les pays limitrophes de la SuMe. Bagage, qui est attesté en suMois pour la 
premitre fois en 1601, est trts Kpandu dans les dialectes. Nous examinons 
les traits phon&iques de certaines formes ainsi que leur diffusion, par exemple 
b /p å l'initiale, la finale -asj(e) et -as(e) et l'ajout d'un r (parg-). De mane 
qu' å une 4oque ant&ieure dans la langue nationale, deux significations 
principales sont pr6entes dans les dialectes: « bagages » et « populace, 
racaille, canaille ». Il semble exister un lien entre les formes en p- et les sens 
Ojoratifs ou humoristiques tels que « populace, racaille, canaille », « bric-å- 
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brac, choses sans valeur, vieilleries ». Dans certaines parties de l'Allemagne, 
les formes en b- et en p- å l'initiale se sont confondues, si bien que certaines 
formes scandinaves en p- doivent s' expliquer comme des emprunts au bas-
allemand. Majs pour des raisons de psychologie linguistique, il semble 
egalement possible que de telles formes aient fait leur apparition de maniåre 
spontan& de part et d' autre. Une perception phonetique erronee est peut-åtre 
egalement å l'origine de certaines formes. 

Å propos de Räggler å paschaser 

Deux emprunts sont etudies dans cet article, l'un latin, l'autre frangais. Ils 
entrent dans l'expression parallåle Räggler å paschaser qui a vraisem-
blablement ete forgee par Gustav Fröding. Ces mots sont examina sous l'angle 
de leur repartition, de leurs formes et de leurs significations, avec un 
developpement comparatif avec les pays limitrophes. On relåve plusieurs 
correspondances entre les significations dialectales de räggla et les sens de 
paschas(a). Il semble qu' il ait ete possible de se livrer å un jeu de mots en 
inversant les mots räggla et paschas(a). L'expression räggler å paschaser 
semble faire allusion å la forme littéraire que Fröding utilisait volontiers, å 
savoir la narration en vers et en prose. La legåre ambiguYte, due au fait que les 
mots ont tantöt des significations differentes et tantöt sont des synonymes, 
peut fort bien avoir ete utilisee tout å fait consciemment par l' auteur. 

L'emprunt parera et l'une de ses significations dialectales 

Dans la categorie des etudes lexicales entreprises sous divers angles entre 
l'examen de l'empruntparera (« faire attention å, prendre garde å ; respecter ; 
tenir compte de, se soucier de »). Le mot est etudie notamment par le moyen 
de la comparaison avec estimera (« apprecier, faire attention å, prendre garde 
å, estimer ») dont il a ete synonyme durant un certain temps et dans une aire 
geographique delimitee (le Hälsingland). Les deux mots semblent åtre entres 
en concurrence avant que parera ne disparaisse, vraisemblablement sous 
l'influence du mot parera de la langue nationale, oti il possåde la signification 
« parer (un coup) ». Au Hälsingland, en Ångermanland et en Laponie, parera 
possåde un sens dialectal dont il est rendu compte dans cet article. La 
consultation de l' Ordbok över Finlands svenska folkmål (« Dictionnaire des 
dialectes suedois de Finlande ») indique que ce sens est atteste egalement en 
Bothnie orientale. Les releves faits au Hälsingland montrent que dans cette 
province le mot a une signification plus abstraite (« respecter, avoir de la 
consideration pour », egalement dans la tournure negative « ne pas daigner 
faire qqch. »), tandis que les exemples fournis par les deux autres provinces 
portent plutöt temoignage d'un sens concret « s'empresser auprås de qqn. », 
etc. 
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Briljant, gentil oppos6 å charmant et elegant 

Dans cet article, nous nous penchons sur des mots qui rivalisårent et qui, pour 
certains d'entre eux, disparurent. Notre point de &part est foumi par la question 
soulev& par Ingemar Ingers : pour quelle raison certains mots s' enracinent-
ils dans les dialectes, tandis que d' autres disparaissent. Panni les exemples 
qu'il avangait figurent briljant, gentil qui sont tout å fait courants dans les 
dialectes, å la diff&ence de charmant et elegant. Ces quatre adjectifs 
appartiennent au måme groupe Amantique : ils expriment tous une 
appr&iation positive, mais il semble que dans les dialectes il n' y avait pas de 
place pour chacun d' entre eux. Seul gentil a connu une r&lle faveur, sans 
doute en raison du caractåre universel de sa signification eogieuse. Briljant a 
été employé de maniåre comparable, mais å travers une aire Oographique 
limit& au sein de la Scanie et de fagon trås sporadique au Blekinge et au 
Halland. 

Les emprunts frangais, ou de la nécessité de la variation 

Å la cat4orie des &udes lexicales entreprises sous divers angles appartient 
4alement un article qui traite des emprunts frangais dans des domaines dont 
l'importance est capitale pour les hommes et les femmes. Ces mots sont 
regrou0s au sein de quatre cat4ories : la sant, l'humeur et les &ats d' åme, 
les traits de caractåre et la communication. L'hypoth6e de &part est le besoin 
que nous Orouvons, pour la plupart d' entre nous, de disposer d' un vocabulaire 
&endu lorsque nous nous entretenons de sujets qui nous tiennent å cceur. S ' il 
est question de l'aat de sant, nous d&rivons volontiers nos propres maux et 
ceux des autres de fagon d&aill&. Quelques exemples å connotation n4ative : 
fallit, malack, blesserad, sjangsera, sjappera, et å connotation positive: 
blommerant, kojös, kurant. — tgalement en ce qui conceme l'humeur et les 
&ats d' åme, une såde d' adjectifs pr6entent des origines frangaises, par 
exemple : altererad, anphz, inkiett. — Les traits de caractre, en particulier 
les moins plaisants et de prffirence ceux d' autrui, nourrissent volontiers nos 
conversations. Certains emprunts d' adjectifs qui, en frangais, possådent (ou 
possMaient, c' est selon) des connotations positives, sont employ6 en suMois 
(y compris dans les dialectes) dans une acception ironique voire n4ative, par 
exemple : briljant, charmant, sjangtil, suverän. — Dans les dialectes, il existe 
un bon nombre de verbes qui d&rivent le caractUe animé d'une conversation. 
Ces emprunts frangais contribuent å renforcer le sens de ces verbes, par 
exemple : ackordera, domdera, parlamentera, tornera. Les mots &udia dans 
cet article ne semblent pas are entrés en concurrence. 

De parlament å pärra ? Contribution å un &bat 

Dans la cat4orie des &udes lexicales entreprises sous divers angles entre 
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enfin l' examen d'une hypothåse, 6nise il y a plus d'un quart de siåcle, au 
sujet d'un pr&endu emprunt. Dans cet article, nous discutons la proposition 
de Carl-Eric Thors selon laquelle le terme pärra (« s'efforcer de », « se 
disputer ») proviendrait d'une &olution s&nantique du mot perment(e)ra qui 
trouve son origine dans le frangais parlement. Dans la premiåre partie de cet 
article, nous &udions les mots parlament(e) et parlamenger)a å l'aide des 
dictionnaires frangais, moyen-haut-allemands et moyen-bas-allemands, 
n&rlandais, danois, vieux-su&lois et suAlois. Nous avons 4alement puis 
des informations dans les dictionnaires des dialectes danois et su&lois (y 
compris ceux de Finlande). L' &ude de Thors a ensuite été r6um& et 
comment&, puis nous avons rendu compte, aussi bien dans le texte de l'article 
que dans les cartes, de la documentation compMmentaire que fournissent les 
dialectes de Suåde et les dialectes suMois de Finlande en ce qui concerne les 
motsparlament(e) et parlament(er)a. Tant le matffiau r&ni que la r4artition 
g&graphique de ces mots indiquent clairement que pärra ne peut provenir de 
parlamentera. En conclusion, nous formulons une hypothåse concernant 
l'&ymologie du mot pärra. 

IX. Les contacts entre le frangais et le sudois 

La derniåre &ude prend la forme d'une digression. Elle est consacr& å la 
question des emprunts frangais en su&lois qui est abord& å l'aide de « l'&helle 
des emprunts » qui fut &ablie par les linguistes S.G. Thomasson et T. Kaufman. 
Cette &helle comprend cinq &helons qui permettent d' appr&ier 
des relations entre deux langues. Des contacts 4isodiques donnent naissance 
å des emprunts lexicaux. Lorsque les contacts s'intensifient, les emprunts 
lexicaux se multiplient et l' on assiste å une Mgåre modification de la structure 
de la langue. Si les relations gagnent encore en intensit, l'emprunt structurel 
se daeloppe et, dans certains cas extrtmes, il peut en r6ulter un changement 
de langue. M8me si elles peuvent paraltre avoir été &roites, les relations 
linguistiques entre la France et la Suåde au cours des xvile et xvine siåcles se 
situent å peine au troisiåme &helon sur l'&helle des emprunts, en sorte qu'il 
n' est guåre possible de les caract&iser comme vffitablement intenses. 

Traduit du suMois par Francois-Xavier Dillmann. 
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1. Inledning och syfte 

Hur stor är andelen lånord i svenska språket? En undersökning för att komma 
närmare svaret på den frågan förutsätter att man fastställer hur stort ordförråd 
svenskan kan anses ha (Edlund & Hene 1996 s. 62 ff.). Till de 120 000 ord 
som medtagits i Svenska Akademiens ordlista (11 uppl., 1986) och de unge-
fär lika många »språkliga enheter», som analyseras betydelsemässigt i Svensk 
ordbok (1986) måste läggas »facktermer och ord som är väl etablerade i olika 
varieteter av svenska — inte minst i de genuina dialekterna — men som inte 
anses höra till det allmänna ordförrådet eller av andra skäl inte medtagits i 
dessa ordböcker» (Edlund & Hene a.a. s. 63). Att avgöra vad som skall räk-
nas som olika ord är en av många svårigheter när man försöker uppskatta 
ordförrådets storlek. Så t.ex. är möjligheterna att bilda sammansättningar i 
svenskan i princip obegränsade. Edlund & Hene anser emellertid att det trots 
problemen med att statistiskt beräkna ordförrådets storlek ändå är berättigat 
att ställa frågan hur stor del av det svenska ordförrådet som utgörs av lånord. 
Vilket svaret på frågan blir beror på hur man definierar begreppet »det svenska 
ordförrådet»; de föreslår att man »helt enkelt [får] bestämma sig för en defi-
nition» (s. 63). 

Edlund & Hene refererar en undersökning som genomfördes i början på 
1970-talet under ledning av Martin Gellerstam med syftet att fastställa lån-
ordens frekvens i nusvenskt riksspråk (Gellerstam 1973 s. 70 ff.). De 6 000 
vanligaste orden i Nusvensk frekvensordbok utgjorde underlag för undersök-
ningen. Ordboken är baserad på ordfrekvenser i tidningstext med undantag 
av sportartiklar och annonser. Orden delades in i sex frekvensgrupper, s.k. 
deciler, där ord med rangnummer 1-1 000 ingick i den första, 1 001-2 000 i 
den andra etc. Därefter grupperades orden efter ursprung, varvid första/enda 
långivande språk, lånförmedlande språk och sista/enda långivande språk an-
gavs. Trots att undersökningen inte bygger på det svenska ordförrådet i dess 
helhet, framkom bl.a. som ett principiellt resultat att andelen lånord stod i 
proportion till hur länge de funnits i svenskan: arvorden som är äldst var flest, 
därefter följde de tyska, latinska/grekiska, franska och till sist de engelska 
lånen. 

Den undersökning som jag i det följande ska redogöra för har avgränsats 
till att gälla de franska lånorden på b- i svenska dialekter inom Sveriges grän-
ser. Förutsättningen för en sådan, jämförbar med den som förelåg i den ovan 
refererade frekvensundersökningen, är att komma fram till hur stort dialek-
ternas ordförråd på b- är. Min uppfattning om vad som ingår i det dialektala 
ordförrådet ansluter sig till den definition som formulerats av Vidar Rein-
hammar i inledningen till Ordbok över Sveriges dialekter häfte 1 s. 5: 
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Begreppet hela det dialektala ordförrådet innefattar såväl de specifikt dialektala 
orden som de för riksspråk och dialekt gemensamma, antingen de sedan gam-
malt tillhört dialekterna eller, i de fall där lån från riksspråket föreligger, assimi-
lerats i åtminstone en del av dessa och där alltså är att betrakta som genuin dia-
lekt. Här inryms sålunda även utländska lånord, vare sig de inlånats direkt i 
dialekter eller via riksspråket. 

Huvudsyftet med undersökningen har varit att identifiera de franska lånorden, 
att förteckna dem i ordlistor och att försöka få en uppfattning om hur stor 
andel de utgör av det totala dialektala ordförrådet på b-. Resultatet av en 
sådan beräkning borde i förlängningen kunna säga något om andelen franska 
lånord i hela det samlade dialektala ordförrådet. I syftet ingår också att be-
skriva den geografiska fördelningen och beträffande ett urval av orden redo-
göra för former och betydelser som de antagit i dialekterna. Ämnesområden 
och grammatiska kategorier som lånorden representerar är andra aspekter som 
jag velat fokusera i denna studie. 

2. Material och metod 

Materialet på bokstaven b-, som hämtats i samlingarna till Ordbok över Sve-
riges dialekter (OSDs) har inför färdigställandet av ordboksartiklar samlats i 
en huvudserie och två mindre serier. Det är inrymt i drygt 250 lådor om upp-
skattningsvis 2 000 ordlappar i sedesformat i varje låda. Till detta kommer 10 
större lådor som rymmer ca 40 000 kopior av oktavkort. B-materialet uppgår 
till sammanlagt drygt 500 000 lappar, att jämföra med hela det samlade mate-
rialet till ordboken på över sju miljoner ordlappar. 

Det faktum att materialet med just denna initialbokstav är jämförelsevis 
väl sammanhållet och därför lättare åtkomligt — en fördel vid beräkningen av 
dialektorden — var det främsta skälet till valet av bokstav. Dock har det för-
hållandet att OSD vid uppställningen av materialet ibland placerat polysema 
ord som om de vore homonyma skapat vissa problem. Det hade emellertid 
inneburit ett mycket tidskrävande arbete att i varje enskilt fall försöka avgöra 
om polysemi eller homonymi föreligger och jag har därför räknat orden som 
om de vore homonyma. I de fall orden redan klassats som homonyma har de 
givetvis betraktats som olika ord. Sammansättningar har inte medtagits, inte 
heller avledningar utom i de fall de fått status av egna ord. Att denna 
beräkningsgrund inte är helt tillförlitlig är uppenbart men jag anser ändå att 
den ger ett sannolikt mått på hur stort det dialektala ordförrådet på bokstaven 
b- är. 
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Utifrån detta underlag har jag försökt göra en inventering av de franska 
lånorden. I en första omgång antecknades en större mängd ord med drag som 
kunde indikera fransk härkomst, t.ex. slutledsbetoning. Urvalet kan beteck-
nas som generöst. Det betyder inte att alla franska lånord säkert kommit med. 
Särskilt ord som saknar det franska lånordets yttre kännetecken kan ha förbi-
gåtts. Efter jämförelser med etymologiska uppgifter i gängse etymologisk 
litteratur företogs en sovring och orden förtecknades därefter i två ordlistor, 
och IL 

I lista I ingår ett urval franska lånord, som gjorts så representativt och 
fylligt som möjligt.! ordartiklar redogörs mera ingående för former och bety-
delser i dialekterna samt för den geografiska spridningen. En kommentar i 
anslutning till varje ordartikel innehåller bl.a. etymologiska uppgifter. Till-
sammans med orden i lista II (om vilken se nedan) har de även klassificerats 
efter de ämnesområden de representerar, liksom efter grammatiska katego-
rier. I både lista I och II ingår även s.k. nybildningar, dvs. ord som vanligen 
genom avledning bildats i svenskan med utgångspunkt i ett inlånat franskt 
ord. Också ord som på motsvarande sätt nybildats i något annat språk och 
därefter inlånats i svenskan ingår i listorna. Dessa ord har inte närmare kom-
menterats och de har inte heller medtagits vid beräkningen av antalet franska 
lånord i dialekterna. 

De franska lånorden i lista II har inte som orden i lista I behandlats i utför-
ligare ordartiklar. Deras riksspråkliga form anges och i de fall det bedömts 
önskvärt även deras betydelse. Årtal för äldsta belägg i svenskan anförs lik-
som deras form i franskan. Slutligen lämnas också uppgift om utbredningen i 
dialekterna. Tillsammans utgör orden i lista I och II underlag för beräkningen 
av andelen franska lånord i svenska dialekter. 

I en kortare förteckning har ett tiotal ord samlats som mot bakgrund av sin 
form kan ha anknytning till franskan. En kommentar följer på varje ord i 
förteckningen. Dessa ord har inte räknats med i andelen franska lånord i 
dialekterna. 

2.1. Materialets beskaffenhet 

Uppgifterna på ordlapparna i OSD:s samlingar har hämtats ur tryckta och 
handskrivna källor. De tryckta källorna består framför allt av ordböcker, ord-
listor, texter och dialektavhandlingar, reseberättelser, etnologiska och topo-
grafiska arbeten. Huvuddelen av samlingarna grundar sig på handskrivna källor 
från dialektarkiven i Uppsala (tidigare ULMA), Lund (DAL), Göteborg (DAG) 
och Umeå (DAUM); även äldre handskrivna ordböcker och ordlistor ingår i 
underlaget till samlingarna. Om OSD:s samlingar se V. Reinhammar 1972 
och 1986. 
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Som nämnts är OSD:s samlingar mycket omfattande men dialektmaterialets 
fördelning över landet är ojämn. I Skåne, Blekinge, Småland och Halland har 
uppteckningsverksamheten varit livlig, vilket resulterat i betydande samlingar. 
Från andra landskap, t.ex. Öland, Gästrikland och Hälsingland, är det däre-
mot glest med uppteckningar. 

De fördjupade studier som i föreliggande arbete gjorts av former och be-
tydelser beträffande ett urval av lånorden motiverar att något sägs också om 
materialets kvalitet. Upptecknarens intresse har i vissa fall påverkat vad som 
tecknats upp. För somliga har formen varit huvudsak, för andra betydelsen. 
Även tillförlitligheten kan variera beroende bl.a. på missuppfattningar mel-
lan upptecknaren och den dialekttalande. Uppgifterna måste därför bedömas 
från fall till fall. Det faktum att OSD:s personal granskat källorna och ofta 
kommenterat eventuella brister direkt på lapparna minskar betydligt risken 
att missvisande uppgifter kommer med. (Se t.ex. V. Reinhammar OSD h.1 
1991 och B. Eaker 1993.) 

2.2. Etymologiska överväganden 

Att fastställa varifrån ett visst lånord härrör kan vara ett nog så vanskligt 
företag. Det har understrukits av flera lånordsforskare (t.ex. Alfred Nordfelt 
1901, Elof Hellquist 1929-30, Lars-Erik Edlund & Birgitta Hene 1996). Jfr 
senast även Lennart Brodin (1999 s. 18 ff.). I föreliggande undersökning har 
problemet fått förnyad aktualitet. För att försöka komma fram till en defini-
tion som kunde vara utgångspunkt vid en inventering av de franska lånorden 
har jag rådfrågat gängse etymologisk litteratur samt ordböcker och handböcker 
med uppgifter om etymologi: Fredrik Tamm (1890-1905): Etymologisk 
svensk ordbok (Tamm), Svenska Akademiens ordbok (SAOB; 1898 ff.), Elof 
Hellquist (1948): Svensk etymologisk ordbok (Hqt I), Elof Hellquist (1929-
30): Det svenska ordförrådets ålder och ursprung (Hqt II), Elias WessM (1973): 
Våra ord (Wessen) och Nationalencyklopedins ordbok (1995) (NEO). 

Jämförelser har gjorts med etymologiska uppgifter i andra nordiska ord-
böcker: Ordbog over det danske sprog (ODS) 1918-1956, H. S. Falk & Alf 
Torp: Norwegisch-Dänisches etymologisches Wörterbuch (Falk—Torp) 1910-
1911, Norsk Ordbok (NO) 1950 ff. Kompletterande data har hämtats i Walther 
v. Wartburg: Französisches etymologisches Wörterbuch 1928 ff., Kluge—
Seebold: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 23. erweiterte 
Aufl., 1995. 

I jämförande syfte har i några fall även uppgifter i ordboksartiklar gäl-
lande motsvarande ord i finlandssvenska, norska och danska dialekter, Ord-
bok över Finlands svenska folkmål (FO; 1976 ff.), NO, Omålsordbogen 
(0måls0; 1992 ff.), H. F. Feilberg: Bidrag til en ordbok over jyske almues- 
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mål (Feilberg; 1886-1908) och Jysk ordbog i en dataversion studerats. Där 
jag tvekat om franskans roll i lånkedjan har jag hellre »friat än fällt». 

Av förorden till de svenska etymologiska ordböckerna framgår i vissa fall 
hur lånordsrelationen angivits. Tamm saknar förord, men artiklarnas upp-
ställning ger viss ledning. I den mån det är känt anges varje led alltifrån or-
dets ursprung till den aktuella ordformen i det låntagande språket. Förhållan-
det mellan långivande, lånförmedlande och låntagande språk återges t.ex. på 
följande vis (spärrningarna av mig): Balja »lånat a v mit. ballie, balge f., 
som jämte ndl. balje f. härstammar fr ån fra. baille f. balja. Detta anses 
bero på ett mlat. *bacula.» — Bet »lånat a v fra. Ute [...], a v lat. bestia». — 
Blus »lånat från det etymologiskt dunkla fra. blouse». — Buckla »[...] bula 
på plåt motsv. da. bugle, sål. väl a v ett fsv. *bukla, [...] lånat a v ffra. 
bocle, senlat. buccula». — Buckla »i bet. ringlad hårlock [...] nyare lånord 
från fra. boucle». En osäker härledning har Tamm markerat med fråge-
tecken. 

Carl-Erik Lundbladh (1992 s. 72 f.) har i sin handledning till Svenska 
Akademiens ordbok beskrivit ordbokens sätt att redovisa lånordens etymo-
logier: »När ord har lånats från ett visst språk meddelas det ofta med pre-
positionen av följd av beteckning för det språk som ordet direkt kan härledas 
ifrån. Skulle det istället stå efter följt av en språkbeteckning och ett ord på 
detta främmande språk, innebär det att ordet är bildat efter mönster av det 
främmande ordet [...]. När efter används påminner förhållandet mellan or-
den ibland om det som råder vid översättningslån, men vid sådana anförs det 
ord som är det sannolika ursprunget till det förmodade översättningslånet 
ofta efter ett jämför (jfr) [...]. Äldre lånord i svenskan sammanställs med 
eventuella motsvarande lån i andra nordiska och andra germanska språk, som 
svenskan kanske har fått ordet via.» Några exempel (spärrningarna av mig): 
Balja »y. fsv. balja lånadt från mnt. ballie, balge f., hvilket [...J härstam-
mar fr ån fr. baille. Detta anses bero på ett mlat. *bacula [...]». — Bet »jfr 
d. bete, t. bete; a f fr. b&e, som går tillbaka till lat. bestia». — Blus »liksom 
t. bluse, eng. blouse, a f fr. blouse». — Buckla »jfr d. bugle; a f mnt. bokele, 
a f ffr. bocle (fr. boucle), a f senlat. buccula[...1. — Buckla 'hårlock' »lån 
från fr. boucle». 

I Hqt I (s. IX) meddelas beträffande de romanska orden »att förf. särsk. i 
de första häftena av utrymmesskäl underlåtit att anföra mellanliggande grund-
former». Uppgiften att alkov kommer från franskans alcöve betyder t.ex. inte 
att tysk förmedling utesluts. På grund av uppkomna missförstånd har Hellquist 
efter hand »bemödat sig om större fyllighet i framställningen» (a.st.). För 
detaljuppgifter hänvisar han dock till specialordböcker och specialunder-
sökningar, »de senare f. ö. säkerligen ofta fåfänga, då det i en mängd fall 
torde bli omöjligt att avgöra om t.ex. ett franskt ord inlånats direkt el. över 
tyskan el. möjligen danskan» (a.st.). Lånordsrelationen uttrycks sålunda: »a v 
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t.ex. a v eng. detective, dvs, ytterst av d.o. (utan att därvid avgöres, om ordet 
inkommit direkt el. genom förmedling av annat spr.); annars: från» (1948 
s. 1480).Vid översättningslån använder Hellquist e f ter. Exempel 
(spärrningarna av mig): Balja »y. fsv. balja [...] L[ån], f r ån rnity. ballie, 
f r ån fra. baille, väl a v vulg.-lat. *bajula, antag!. t i 11 lat. bajulus, bä- 
rare, väl a v mlat. *bacula ». — Bet ». da. = ty. bete, L[ån] fr ån fra. bae, 
a v vulg.-lat. besta, motsv. lat. bestia [...}». — Blus »= ty. bluse, a v fra. 
blouse». — Buckla »= da. bugle, mlty. bokele; Lgn] f r ån ffra. bocle , sen-
lat. buccula [...]». — Buckla »'hårlock' [...] f r ån fra. boucle». 

I Hqt II behandlas lånorden från lågtyska, högtyska, franska m.fl. språk i 
olika avdelningar. Hellquist har upprepade gånger påpekat svårigheten att 
avgöra från vilket språk orden lånats (t.ex. Hqt I s. IX, Hqt II s. 846). Detta 
kan illustreras med följande exempel. När ett ords franska ursprung konstate- 
rats, men inlåningen i svenskan sannolikt skett via ett lånförmedlande språk, 
t.ex. lågtyska, har ordet placerats inom klammer under avdelningen franska. 
Ex.: »[barberare, över lty.[...]]». Balja däremot återfinns i kapitlet om låg- 
tyska lån. Hellquist konstaterar att ordet via medellågtyskan lånats från frans- 
kan. Bet har placerats både under högtyska, eftersom det sannolikt lånats in i 
svenskan via detta språk, och under franska som det ytterst kommer ifrån. 
Blus har lånats direkt från franskan och har därför förts till avdelningen frans-
ka lånord. Beträffande buckla, som placerats under franska, konstaterar 
Hellquist att ordet, som först på 1700-t. var vanligt i denna form, delvis lånats 
över medellågtyskan och tyskan men ytterst är ett lån »från ffra. bocle resp. 
fra. boucle» (a.a. s. 869). 

WesAn (1973 s. IV) påpekar att han inte bara sammanställt äldre 
etymologier utan även givit ordförklaringar som är helt nya eller i varje fall 
delvis »avviker från vad som hittills varit känt». »Oftare än vad som torde 
vara vanligt söker förf. ordens ursprung icke i uråldriga 'ordrötter', utan i 
nyare spontan ordbildning, genom ljudhärmning eller ljudsymbolik, varia- 
tion eller kontamination.» Hur WesAn uttrycker lånrelationen anges inte i 
förordet. Några exempel (spärrningarna av mig): Balja »fsv. balia, a v lågty. 
ballie, a v fra. baille, stammande f r ån lat. bajula». — Bet »a v fra. bae 
djur (a v folkligt lat. bestia)». — Blus »a v fra. blouse, möjl. a v proven-
salska lana blouso kortull». — Buckla »trol. a v lågty. bokele, ytterst a v ett 
lat. ord buccula». — Buckla 'hårlock' o.d. har inte tagits upp i ordboken. 

Beträffande lå'nordsrelationer är NEO:s principer som följer (se Inledning; 
spärrningarna av mig): Om ett ord lånats »från ett bestämt språk [...] marke-
ras [detta i ordboken] med prepositionen av» (t.ex. bet »a v fra. Nte [...]», 
blus »a v fra. blouse»). »Om ett ord har kommit in via flera (ej angivna) 
språk, används ur» (t.ex. balja »fornsv. balja ur lat. bajula 'liten så'»). »Över-
sättningslån markeras med efter» (t.ex. bahytt »efter fra. bahut»). »En mera 
allmän relation anges med till» (t.ex. buckla »a v senlat. buccula 'liten kind', 
till lat. bucca 'uppblåst kind' »). 
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Uppgifterna i den etymologiska litteraturen i fråga om ovanstående exem-
pel tycks i stora drag stämma överens. Så förhåller det sig emellertid inte 
alltid. Senare forskning kan i vissa fall ha bidragit med ny kunskap, som 
föranlett ändringar på en del punkter. Ett par exempel där uppgifterna delvis 
divergerar är lånorden basar och bastonad. (Uppgifterna återges i något kom-
primerad form; spärrningarna har gjorts av mig.) Basar (SAOB B 468 f.): 
»jfr d. basar, t., eng. o. fr. bazar, a f pers. bazar, saluplats»; Hqt I (s. 56): 
»L[ån]. = da. = ty., eng., fra. bazar, av pers. bazar, saluplats»; WesAn (s. 
54): »av fra. bazar [...], ytterst av persiska bazar offentlig marknadsplats»; 
NEO (s. 105): »via fra. av persiska bazar 'marknadsplats'». Bastonad 
(SAOB B 498): »jfr d. bastonnade, t. bastonnade, eng. bastinado, fr. 
bastonnade, af span. bastonada, käpprapp», Hqt I (s. 57): »L[ån]., från 
fra. bastonnade, a v spa. bastonada, käpprapp, avl. a v bastone, käpp», 
WesAn (s. 35): »av fra. bastonnade, av ital. bastonata till bastone 
(medeltidslat. bastum) käpp», NEO (s. 106): »a v ita. bastonata, 'käpprapp', 
till bastone, medeltidslat. bastum 'käpp'». 

På grund av svårigheten att entydigt definiera vad som konstituerar ett 
franskt lånord har jag valt att arbeta utifrån en vid definition inkluderande ord 
som lånats från fornfranskan eller franskan (antingen lånen skett direkt eller 
indirekt via t.ex. lågtyskan och tyskan), liksom ord (av annat ursprung, t.ex. 
grek., lat., ital., span.) som förmedlats av franskan. Definitionen är inte abso-
lut eller invändningsfri — det ämne jag valt ger inte utrymme för en sådan — 
men den har tjänat som utgångspunkt. Med franska lånord menar jag sålunda 
i föreliggande undersökning ord som i gängse etymologiska verk (med över-
vägande samstämmighet) bedöms vara inkomna i svenskan på nyss angivna 
sätt. 

2.3. Lånord i dialekterna 

Uppfattningarna om hur stor andelen lånord i allmänhet och franska lånord i 
synnerhet är i svenska dialekter går delvis isär. Några forskare som sysslat 
med frågan citeras och refereras nedan. Först några citat ur litteraturen om 
lånord i allmänhet. 

August Nordström (1925 s. 36): »Främmande ord äro ingalunda så säll-
synta i allmogespråket, som man skulle vara böjd att tro, och deras hemorts-
rätt där är ej av nyare dato.» 

Gusten Widmark (1973) om ordförrådet i Pehr Stenbergs ordbok över 
Umemålet 1804: »Ett intressant drag i Stenbergs ordsamling är att den rym-
mer många lånord. Den ger således en viss uppfattning om i vilken utsträck-
ning det utländska inflytandet på svenskan nått västerbottniska dialekter 
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o. 1800» (s. 79). »Sammanlagt utgör lånorden 8 % av materialet, varav de 
tyska utgör c. 5,6 %» (s. 82). 

Vidar Reinhammar (1991 s. 3): »Dialekterna har [i förhållande till riks-
språket] tagit upp betydligt mindre främmande gods.» 

Lars-Erik Edlund (1988b): »Naturligtvis är dialekter, alldeles som riks-
språk, mottagliga för påverkan av skilda slag. Därför finns i dialekterna mäng-
der med lånord. Visserligen vet vi ganska lite om dialekternas lånordsförråd, 
men bläddrar man igenom en någorlunda stor sockensamling vid ett dialekt-
arkiv finner man där en uppsjö lånord, så t.ex. de vanliga lågtyska» (s. 264). 
»Viktigast är emellertid den lärdom vi kan dra från Stenberg och andra 
dialektala ordsamlingar nämligen att våra dialekter, i likhet med alla språk 
som inte lever i total isolering, alltid anammat lånord, anpassat dem till sina 
ljudmässiga förhållanden och sina böjningsmönster, behållit dem om de be-
hövts, men förlorat dem då de inte längre haft någon funktion. I detta ligger 
inget egendomligt, ingenting som vi behöver reagera mot eller ens tycka vara 
märkligt, ty så fungerar ett levande språk» (s. 266). 

Densamme (1994 s. 13): »Visserligen har vi knappast någon alldeles klar 
bild över hur frekventa lånord egentligen är i folkmålen — de flesta undersök-
ningar som behandlat lånord utgår nämligen från respektive riksspråk —, men 
en genomgång av en större sockensamling vid ett dialektarkiv eller en 
dialektordbok, skvallrar om ett betydande antal inlånade ord också i dialekter-
na.» 

Karl-Hampus Dahlstedt (1962) redogör för -era-verben och deras utveck-
ling i Vilhelminamålet. Det är enligt hans åsikt viktigt att känna till deras 
ålder, folklighet och äldre böjning i svenskan (s. 173). I allmänhet är lån-
ordens utbredning i nordiska dialekter otillräckligt undersökt, menar Dahlstedt 
som avfärdar WesAns nedan citerade uttalande om de franska lånorden i 
dialekterna som alltför kategoriskt. Både norska och svenska dialekter har, 
säger han, tagit upp många lånord av romanskt ursprung, de tidigaste fram till 
1600-talets mitt i regel genom förmedling av låg- eller högtyskan (s. 173). 
Dahlstedt återger (s. 174) Nordströms ovan citerade synpunkter på de främ-
mande ordens antal i dialekterna och förutsättningarna för att de ska vinna 
insteg där. Verben på -era är enligt Dahlstedt typexempel på lånord som ut-
satts för ombildningar och omtydningar. »De utgör — såvida de inte är rent 
tillfälliga — goda kriterier på att ett ord av främmande ursprung har införlivats 
med ett folkmåls ordförråd» (s. 174). -era-verben har tidigt fått fotfäste i 
dialekterna trots sitt lärda ursprung; »tack vare det religiösa språkbruket, hem-
vändande soldater, köpstadsfärder m m var [de troligen] införlivade med de 
norrl[ändska] folkmålen senast vid 1600-talets början» (s. 176). 

Beträffande det franska lånordsbeståndet i svenska dialekter kan följande 
uttalanden citeras: 

Ingemar Ingers (1958 s. 149): »Som en erinran om den i hög grad fransk- 
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präglade högreståndskulturen på 1700-talet och i början av 1800-talet har vi 
ännu långt in på 1900-talet i folkmålen kunnat belägga åtskilliga franska låne-
ord, som inträngt dit via herrgårds- och högreståndskulturen.» 

Elias Wess& (1970 s. 70): »Av de franska lånorden (från 1700-talet) har 
endast några få gått in i svenskt allmogespråk, t.ex. madam, mamsell, esti-
mera (esmera, exmera), partu 'ovillkorligen', affär(d), pasja's, pasja'sa, 
'anekdot' (av passage), pö om pö 'så småningom', justament 'exakt, på 
pricken', bli bet 'misslyckas'.» 

Susanne Bergström, Caroline Sandström & Carola Åkerlund (1993 s. 15): 
»Franska ord och uttryck användes flitigt bland befolkningen i de högre sam-
hällsklasserna [under 1700-talet] och de vidarebefordrades även till folkmålen. 
Förvånansvärt många av dessa lånord lever fortfarande kvar, särskilt i äldre 
dialekttalandes ordförråd.» 

Av citaten och referaten ovan framgår att åsikterna skiftar något beträffande 
lånordens frekvens i dialekterna, särskilt vad gäller de franska lånorden. Bort-
sett från de beräkningar baserade på Stenbergs material som Widmark före-
tagit är kommentarerna närmast att betrakta som antaganden. Med utgångs-
punkt i de två nedanstående ordlistorna, lista I och II, är min avsikt att försöka 
komma fram till hur stor andelen franska lånord i det dialektala ordförrådet 
på b- är. 

2.4. Principer för redovisningen av ordlistorna 

I lista I och II förtecknas de franska lånord som tagits fram ur dialektmaterialet. 
Deras uppslagsform är riksspråklig (i den mån en sådan finns). Endast i några 
fall, där orden är mindre kända, anges deras riksspråkliga betydelse (uppgif-
ter ur t.ex. SAOB och NEO har sammanfattats). Betydelsen hos några 
särdialektala ord framgår av ordartiklarnas betydelsebeskrivning. Utbred-
ningen anges för varje ord med landskapet som minsta geografiska enhet 
(förkortningar inom parentes): Skåne (SK), Blekinge (BL), Öland (ÖL), Små-
land (SM), Halland (HA), Västergötland (VG), Bohuslän (BO), Dalsland 
(DSL), Gotland (GL), Östergötland (ÖG), Södermanland (SDM), Närke (NK), 
Värmland (VRM), Uppland (UL), Västmanland (VSTM), Dalarna (DAL), 
Gästrikland (GST), Hälsingland (HSL), Härjedalen (HRJ), Medelpad (MP), 
Jämtland (JL), Ångermanland (ÅM), Västerbotten (VB), Lappland (LPL), 
Norrbotten (NB). Ett urval ord (lista I) har studerats mera ingående och be-
handlas i utförligare ordartiklar. Ordens former och betydelser beskrivs, lik-
som den geografiska utbredningen för dessa. Därvid anges förutom landskap 
också socknar i alfabetisk ordning. »En systematisering och därmed sam-
manhängande sovring av formerna» har företagits eftersom antalet former 
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som meddelas för varje ord kan vara mycket stort (OSD h. 1 s. 7). Sovringen 
har emellertid i detta arbete inte drivits lika långt som i OSD. Betydelse-
beskrivningen är inte sällan en syntes utifrån många gånger rätt skiftande 
betydelseuppgifter som sammanvägts. Det ofta stora antal belägg som hante-
ras vid bedömningen kan stödja en uppgift. »Men ställd mot det samman-
lagda materialet kan en uppgift också framstå som mindre tillförlitlig eller 
felaktig» (OSD h. 1 s. 8). Förutom nämnda uppgifter innehåller ordartiklarna 
kommentarer med bl.a. etymologiska data. Mycket kort uppges äldsta belägg 
i svenskan för orden i lista II samt deras form i franskan. 

2.4.1. Ljudskrift 

Formerna återges med hjälp av ett grovt beteckningssystem enligt principer 
som utarbetats vid OSD (OSD h. 1 s. 7). Det består av bokstäver ur det van-
liga alfabetet kompletterade med tecken från landsmålsalfabetet (Ima). Tecken 
som använts och deras motsvarigheter i landsmålsalfabetet framgår av upp-
ställningen nedan. 

Vokaler 

a 	öppet a-ljud (lina a a v) 
a 	slutet a-ljud eller ljud mellan a 

och å Urna a v co) 
a 	ljud mellan a och ä (lma a v) 

slutet och öppet 0-ljud (lma o e) 
å 	'slutet och öppet å-ljud (lma a o) 
8 	olika kvaliteter mellan ö och å 

eller ö och u (lma 8 8 o e)  

ö 	slutet och öppet ö-ljud (ima of 
o) eller ljud mellan ö och ä 

(lma a?) 
e-ljud (lma e a p a) 

i 	i-ljud (lma I k i) 
u-ljud (lma ii u ut) 

y 	y-ljud (lma y y y) 
ä-ljud (lma x te) 

Konsonanter 

supradentalt eller kakuminalt 
d-ljud (lma cl d) 

1 
	supradentalt 1-ljud (lma 1) 

supradentalt eller kakuminalt 
t-ljud (lina t 
supradentalt eller kakuminalt 
n-ljud (lina n ro 

5 	supradentalt eller kakuminalt 
sj-ljud, »forsljud» (lma j &) 

ir 	kakuminalt 1-ljud (lina lr 4) 
äng-ljud (lma g 0) 

f 	sje-ljud (1ma f 5) 
tj 	tje-ljud (lma j gg 
w konsonantiskt, bilabialt eller 

halvvokaliskt o- eller u-ljud 
Urna w o u ut e.d.). 

Tecknet ° framför ett språkprov markerar att källan har grovt betecknings-
sätt. Nasalkrok (sällan förekommande) anger att en vokal är nasalerad, t.ex. 
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4. Vokallängd anges genom längdstreck under vokalen. Diftongbåge under 
en vokal utmärker vokalen som den svagare komponenten i en diftong, t.ex 
ej. 

3. Franska lånord på b- i svenska dialekter 

De franska lånorden har (jfr avsn.2.4) förtecknats i två listor, lista I och lista 
II. Lista I består av ett urval franska lånord som redovisas i utförligare ord-
artiklar. Det har inte ansetts möjligt eller nödvändigt för detta arbete att lika 
grundligt behandla samtliga franska lånord och jag har därför försökt göra ett 
så fylligt och så representativt urval som möjligt. Båda listorna innehåller ord 
som enligt övervägande samstämmiga uppgifter i etymologisk litteratur lå-
nats från fornfranskan eller franskan; lånen har skett direkt eller indirekt. I 
listorna ingår vidare ord som (troligen) förmedlats via franskan; deras ur-
sprung är dock annat än franskt. Listorna innehåller slutligen även avledningar 
till franska lånord, bildade i svenskan eller i något annat språk varifrån orden 
senare lånats. De räknas inte här som franska lånord. Det har (jfr avsn. 2.2) 
inte alltid varit en enkel uppgift att avgöra om ett visst ord kan betraktas som 
franskt lånord. När det gäller en del av orden är deras väg in i svenskan inte 
fullständigt klarlagd. I enskilda fall är etymologerna dessutom inte helt ense. 
Somliga ord är relativt tidiga lån i svenskan och det är känt att dessa i flertalet 
fall förmedlades via (låg)tyskan. Orden i lista I och II faller dock inom ramen 
för den vida definition på ett franskt lånord som tidigare anförts. 

3.1. Lista I 

Nedanstående ordlista (lista I) består av ett antal franska lånord som behand-
las i ordartiklar. Vanligen uppges ett riksspråkligt uppslagsord och om ordet 
är mindre känt även, där en sådan föreligger, en riksspråklig betydelse. (I 
några fall består uppslagsordet av en dialektal form som normaliserats. Bety-
delsen hos ordet framgår då av betydelsebeskrivningen som följer efter form-
avdelningen). Därefter anges ordets utbredning, form och betydelse i dialekt-
erna. I den mån språkprov som illustrerar användningen av ett visst ord finns 
i materialet, återges (ett urval av) dessa. Kommentaren innehåller bl.a. 
etymologiska data. I allmänhet har uppgift om äldsta belägg i svenskan häm-
tats från SAOB eller NEO. 
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babian 

Utbredning: Skåne, Halland, Västergötland, Södermanland, Närke, Uppland. 
Former: ba(b)bia'n o.d. SK Hörby, Äspinge; HA Skrea; VG Jung; SDM (lmf); 
UL Gräsö, babbia'n VG Stenstorp, °babian o.d. södra, mellersta och östra 
NK (lmf). 

Betydelser: 'babian' HA; VG Stenstorp; 'storvuxen man' UL; 'ful person' 
NK SDM; 'grov, ohyfsad person' SK; VG Jung. 

Kommentar: Sporadiska uppgifter om ordet babian finns från ett sydvästligt 
och ett mellansvenskt östligt område. Dialektformerna är mer eller mindre 
riksspråkliga, vilket också gäller betydelserna (se strax nedan). Ordet antas i 
SAOB och Hqt I ha lånats via lågtyskans bavian eller nederländskans baviaan, 
båda i sin tur av franskans babion 'liten apa', babouin 'apa'; ordets yttersta 
ursprung är ovisst. Hqt II (s. 798 f.) uttrycker sig på liknande sätt med den 
skillnaden att han gör en jämförelse med franskan i stället för att nämna frans-
kan som ursprung till de tyska och nederländska formerna. Wess&I och NEO 
anger endast franskan som långivande språk. Ordet babian är belagt i svenskan 
sedan 1667. Följande tre betydelser (häri komprimerad form) uppges i SAOB: 

apa av släktet Cynocephalus; i äldre tid anv. äv. om  större (ful) apa i allm.; 
i bildl. anv. som skymford i synnerhet om man (motbjudande utseende, 

tölpaktigt beteende); 3) person som håller vakt på fartyg el. i båt under den 
övriga besättningens fritid. Det äldsta belägget i svenskan på betydelse 2, 
som också finns i danskan, tyskan, nederländskan och engelskan, är från 1769. 
En motsvarighet till SAOB:s tredje betydelse har antecknats i dialektmaterialet. 
Den redovisas dock inte här eftersom proveniensen är osäker. 

badäng 
Utbredning: Bohuslän, Södermanland, Uppland (i ssg). 
Former: badä'og BO Askum, (lad(d)äng SDM Åkers och Ö. Rekarne hdr, 
baddä'gg SDM Mellösa, 'bade'g UL Jumkil (i ssg), °baddång SDM Ytter-
och Överselö, Årdala. 
Betydelser: namn på djur (t.ex. hund, häst) SDM Åkers och Ö. Rekarne hdr, 
'rask springare' SDM, i uttr. i baddäng 'i rask fart', 'fort', 'genast' SDM 
Åkers och Ö. Rekarne hdr, Ytter- och Överselö, Mellösa, 'havskatt' BO 
Askum, i sammansättningen rammekbade'e ' skvaller' UL. 
Avledning: badängare badä' Rare 'stor sak el. varelse' BO Mollösund, 
Käringön. 
Kommentar: Badäng tycks i Södermanland i första hand ha använts som namn 
på djur (t.ex. häst och hund). Möjligen har ordet sedan i hästsammanhang 
kommit att beteckna en rask springare, varefter betydelsen i uttrycket i ba- 
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däng övergått till den av 'i rask fart, fort' o. likn. Gemensam nämnare för 
dessa betydelser och den hos rammelbadäng ' skvaller' kan vara snabbheten 
hos en person eller i ett förlopp. I Bohuslän har badäng fungerat som noaord 
för havskatt; det kunde medföra dåligt fiske att uttala djurbenämningar som 
hund och katt. Att spåra inlåningsvägarna för ordet badäng ter sig inte enkelt. 
Dess ursprung är troligen franskans badin, som finns både som substantiv 
med betydelsen 'lustigkurre' och adjektiv med betydelsen 'lekfull, lustig, yr'. 
Badäng har inte tagits upp i de svenskspråkiga ordböcker som rådfrågats. Det 
är känt som smeknamn på en av drottning Lovisa Ulrikas lakejer. Han föddes 
1747 som »negerslav» i danska Västindien; namnet Badin erhöll han på grund 
av alla sina upptåg (NE s. 206 f.). — Avledningen badängare 'stor sak el. 
varelse' har sannolikt nybildats i svenskan till badäng 'havskatt' (som enligt 
NE s. 458 kan bli upp till 125 cm lång), varvid kanske baddare kunnat spela 
en roll. 

bagatell 
Utbredning: Skåne, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland, 
Södermanland, Närke, Värmland, Uppland, Dalarna. 
Former: bagatti'll o.d. SK Hallaröd, Munkarp; HA Veinge, baggatä'll o.d. 
SK Väsby, °baggatäll SM (JJLgren väl i sht Östbo hd), Almesåkra; BO 
Spekeröd, bagate'll o.d. SK Ravlunda, Skurup; UL Skuttunge, baggate'll SK 
Reslöv, Ö. Sörmarslöv, bagatä'll SM Bringetofta, Göteryd; HA Stamnared, 
baggatä'll VG Stenstorp; BO Spekeröd, bagatä'l o.d. NK Knista, bagatill 
o.d. UL Jumkil, Skuttunge, bagete'llo.d. SK Balkåkra, Bodarp, Dalarp, Husie, 
Högerstad, Maglarp, Ö. Klagstorp, baggete'll SK Vollsjö, °bagardäller (pl.) 
DAL By, bagatell SDM Ösmo, bsgetäll BO Lommeland, bagtäll BO Askum, 
bakatä'll BO Solberga, bakkatä'll VG Tunhem, bakatägl o.d. VG Tunhem; 
DSL Frändefors; VRM Stavnäs, baratä'll VG Jung. 
Betydelser: ' småsak, struntsak' o.d. samtliga anf. orter, 'historia' NK Knista, 
'pratmakare' NK Knista. 
Språkprov: °Bagatällår i mailed u kråmelurår i fläsked' or i mjölet och larver 
i fläsket' (»anföres såsom för långa tider sedan yttradt af en, hvilken ej för-
stod att nyttja främmande ord», enligt upptecknaren L. A. Nyrup 1900) SK 
Hallaröd, Munkarp. Sls a'p en bagatä'l 'duka upp en historia' o.d. NK. 
Kommentar: I ett västsvenskt område tycks bagatell ha anslutits till mera 
kända ljudförbindelser och ord i dialekterna, t.ex. bagare, backe, baka, bara 
m.fl. Från Bohuslän har en tvåstavig form, bsgtäll antecknats. Ordet är tidi-
gast dokumenterat i svenskt skriftspråk 1710 (SAOB B 67) och är liksom 
danskans bagatel och tyskans Bagatelle ett lån från franskans bagatelle, med 
motsvarighet i italienskans bagatella. Ytterst kommer ordet, enligt SAOB, 
sannolikt av medeltidslatinskt baga 'liten packe'. Delvis annorlunda WesAn 
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och NEO (komprimerat): av fra. bagatelle, diminutiv till lat. baca 'bär'; jfr 
svenskans »inte ett ruttet lingon». SAOB anför tre betydelser, varav den 
första, 'obetydlighet, småsak', motsvarar den dialektala. Ett belägg från Knista 
i Närke har den avvikande betydelsen 'historia' (sannolikt av mindre trovär-
digt slag). I den betydelsen ingår ordet i uttrycket sls a'p en bagatä71. En 
betydelseövergång från 'historia' till 'pratmakare' tycks ha skett att döma av 
ett språkprov från samma ort: du e en bagatäll med översättningen: 'pratma-
kare som slår upp historier'. 

bah interj. 

Utbredning: Halland, Västergötland. 

Form: ba o.d. HA Veinge; VG (lmf). 

Betydelse: 'bah!' (uttryck för misstro, förakt o.d.) anf. orter. 
Kommentar: Från Halland och Västergötland finns ett fåtal belägg på detta 
ord som enligt SAOB och Hqt I (ordet upptas inte i Tamm, WessM, NEO) 
sannolikt har kommit in i svenskan »på litterär väg». SAOB uppger att bah 
används för att uttrycka känslor av ringaktning eller sorglöshet; synonyma är 
t.ex. asch, åh, prat, strunt. Dialektbeläggen ger motsvarande uppgifter. 
Uppteckningarna är mycket få; ordet, som snarast lämpat sig för språkbruket 
i högre samhällsklasser, har inte varit gångbart i dialekterna. SAOB jämför 
ordet med tyskans bah, pah och engelskans bah men lutar åt franskt ursprung. 
Äldsta belägg i svenskan är från 1776. 

bahytt(a) 

Utbredning: Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Västergötland, Dalsland, 
Östergötland, Värmland, Uppland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Jämt-
land, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten. 

Former: bahy'tto.d. SK Hallaröd, Lyngby, Munkarp, Stoby, Väsby, V. Alstad; 
SM S. Hestra; HA Harplinge, Veinge; ÖG Skeda; UL Huddunge, Husby-
Sjutolft, Nora, Valö, Åkerby, Östervåla; DAL Garpenberg, västra DAL; GST 
Årsunda; HSL Ljusdal; JL Oviken; VB (Skelleftebygden); NB Töre, bahy'tt 
o.d. BL Sillhövda; VRM Brunskog, Gräsmark; ÅM Boteå, Själevad, bahi'tt 
NB Nederluleå, baho'jttNB Norrfjärden, bahu'tter (pl.) VG Velinge, bahu'tt 
VG Stenstorp, 93ajhyttDSL Holm, balytt 13kM Anundsjö; bahy'tta o.d. SK 
Malmö, Nävlinge, Vinslöv; VB (Skelleftebygden), bahytta HSL Bergsjö. 
Betydelser: 'ett slags huvudbonad för kvinnor' o.d. samtliga anf. landskap 
utom ÖG, 'barnmössa' ÖG. 

Språkprov: Ho stakk tåv från våre kvinnfslik, ssm såt ti myssa å stytjtje på 
hugge, ho hadde bahytta, ssm e anna sksjjersk 'hon stack av från våra kvinn- 
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folk, som satt i mössa och stycke på huvudet, hon hade bahytt som en annan 
skojerska' HSL Bergsjö. 

Kommentar: I mer än hälften av landskapen från söder till norr har ordet 
bahytt belagts. Tvåstavig form, bahytt o.d. (oftast mask.), är vanligast, men i 
Skåne, Hälsingland och Västerbotten förekommer även bahytta o.d. (fem.). 
Ordets utbredning visar att bahytten som företeelse varit väl känd. »Troligt-
vis var bahytten inte från början använd av allmogen, men unga kvinnor som 
förr tjänade som pigor fick ofta tyg och kläder som lön och de inspirerades av 
rådande mode och köpte och tillverkade på eget bevåg moderiktiga kläder, i 
det här fallet kråkan (dvs. bahytten)» (Karlholm 2000 s. 149). — Ordet kom-
mer av franskans bahut 'kista med (välvt) lock', 'maskeradhuva'. SAOB och 
Hqt I går inte längre tillbaka än så men WessM och NEO härleder det vidare 
till medeltidslatinets baggutum 'försedd med packning'. I svenskan är ordet 
belagt första gången 1793 (SAOB B 77). Benämningen bahytt är troligen 
föranledd av hattens form som påminner om ett välvt kistlock. Ordet tycks 
inte finnas i danskan, norskan, tyskan eller nederländskan enligt de ordböcker 
jag rådfrågat. 

bajonett 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Öland, Småland, Halland, Västergötland, Dals-
land, Gotland, Östergötland, Södermanland, Närke, Värmland, Västmanland, 
Dalarna, Hälsingland, Ångermanland, Lappland, Norrbotten. 

Former: bajonä'tt o.d. SK Hallaröd, Munkarp; SM Blackstad, Bringetofta, 
Dörby, Kläckeberga; VG Jung; ÖG V. Ny; NK (lmf); VSTM Medåker; NB 
Norrfjärden, bajjeuiä 'tt ÅM Högsjö, bajjona'tt DSL Håbol; LPL Sorsele, 
bajone'tt o.d. DAL Mora; NB Nederluleå, bajjonä 'tt DAL Ål, °bajjänätt SM 
Kulltorp, bajenä'tt o.d. SM Lommaryd, Skirö; HA Fagered; VG Stenstorp; 
ÖG Kvarsebo, Torpa; NK Knista, bajenet HSL Alfta, °bajnätt SM (.1.1Lgren 
väl i sht Östbo hd); VG Säter, bajjnatt SDM Floda, bajne'ttUL Häverö, bqjnett 
o.d. DAL Älvdalen, benen DAL Älvdalen, baljonätt o.d. SM Döderhult, 
baCrjånelt SM Misterhult, °baljenätt SM Hjorted, balrine'tt ÖL Bredsättra, 
bagene't, °bagg(ä)net GL (GO), bageni'tt SK Vemmenhögs hd, bagne't SK 
Hallaröd, Munkarp, bayoeni'tt SK Harlösa, baynä'tt o.d. GL; VRM Borgvik, 
Gillberga, Högerud, Svanskog, WiongnättBL Mörrum, bayyna'ttDSL Håbol, 
bayngt GL Lau, °bangne't GL (GO), ctaungne'tt SK Näsum, bas yynätt VRM 
Bogen, °bannet SK södra Frosta hd. 

Betydelser: 'bajonett' samtliga anf. orter, 'spjut med långt träskaft anv. vid 
björnjakt' DAL Älvdalen. 

Kommentar: Ordet har stor utbredning i dialekterna. För rekryter på lands-
bygden och deras familjer har företeelsen varit väl känd. Ordet bajonett har 



18 

varit utsatt för flera ombildningar. Mellanstavelsen har försvagats eller fallit 
helt, vilket särskilt kan iakttas i dialektbelägg från de södra delarna av landet. 
Liknande exempel finns från Uppland och Dalarna. Några former från Små-
land uppvisar (kakuminalt) l i första stavelsen, t.ex. baljonätt o.d. från 
Döderhult, troligen en kontamination av bajonett och balja (i bajonettbaljan 
stacks vapnet efter användning). Möjligen är detta även orsak till formen 
baldne'tt från Öland. I former från Skåne och Gotland har j ersatts av g, t.ex. 
bagenilt (Skåne), bagene't (Gotland). Form med g, Baganet e.d., finns som 
sidoform även i tyskan, oftast i tyska dialekter, enligt Etym. Wb. des Deut-
schen (s. 88 b). Former med ng-ljud i stället för j har tecknats upp i Skåne, 
Blekinge, Dalsland, Värmland och på Gotland. Från södra Frosta hd i Skåne 
har även noterats formen °bannet. En liknande form är känd från tyskan (fram-
för allt tyska dialekter): Banet e.d. (Etym. Wb. des Deutschen a.st.). Beträf-
fande de dialektformer av bajonett som har motsvarigheter i tyskan och sär-
skilt tyska dialekter skulle lån kunna övervägas. Emellertid är det lika troligt 
att det rör sig om en inhemsk förändring. Betydelsen har däremot inte föränd-
rats; endast från Dalarna uppges en specialanvändning av ordet: 'spjut med 
långt träskaft anv. vid björnjakt'. — Bajonett, som tidigast belagts i svenskan 
1693 (NEO s. 92), kommer liksom tyskans bajonett av franskans baronette, 
en bildning till stadsnamnet Bayonne, centrum för bajonettillverkning. 

lbal 'större festlig danstillställning'. (— 2bal, se lista II.) 
Utbredning: Samtliga landskap utom Öland och Gotland. 
Former: bal o.d. SK Baldringe; SDM Österåker; UL Norrby; DAL Skedvi, 
Söderbärke; MP (lmf), Borgsjö, Holm, Indals-Liden, Ljustorp, Njurunda, 
Selånger, Torp; VB Nysätra; LPL Arjeplog, Fredrika (i ssg), Sorsele; NB 
Luleå (lmf), Nederluleå, Norrfjärden, bal o.d. SK Arne, Burlöv, Degeberga, 
Hammar, Hedeskoga, Helsingborgs lfs, Hörja, Ignaberga, Landskrona, Lund, 
Mölleberga, Mörarp, Oppmanna, Sireköpinge, S. Rörum (i ssg), Sörby, Tofta, 
Tossjö, Tottarp, Vomb, Väsby, V. Hoby, V. Nöbbelöv, Åhus, Ö. Vemmen-
hög; BL Listers hd; SM Alseda, Bälaryd, Fliseryd, Hallingeberg, S. Hestra, 
Urshult, Vislanda; HA Fagered, Gunnarp, Kvibille, Landa, Ljungby, Morup, 
Skrea, Vallda, Veinge; VG Kållands hd, Laske hd, Broddetorp, Ljung, Ryda, 
Solberga, Stenstorp; BO Sörbygdens hd, Askum, Forshälla, Gullholmen, 
Hjärtum, Hogdal, Klövedal, Krokstad, Lyse, Långelanda, Näsinge, Skee, 
Spekeröd, Tegneby, Ytterby, Ödsmål; DSL Håbol, Vårvik, Ånimskog, Ärte-
mark; NK (lmf), Knista, Lillkyrka, Nysund; ÖG Heda, Hov, Hällestad, Kisa, 
Malexander, S:t Anna, Skedvi, Tjällmo, Vist (i ssg), Vårdsberg, Väderstad, 
Åsbo, Ödeshög; SDM (lmf), Mellösa; VRM Färnebo, Grava, Hammarö, Karl-
skoga, Nordmark, Råda; UL Fasterna, Frötuna, Harg, Vätö; VSTM Fläckebo, 
Norberg, Medåker, Fellingsbro, Nora, Ramsberg, Västerfårnebo, Åkerbo; GST 
Hamrånge, Högbo, Järbo, Ockelbo, Torsåker, Valbo, Österfårnebo; HSL Boll- 
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näs, Enånger, Gnarp, Hanebo, Skog; HRJ Lillhärdal; MP Torp; JL Frost-
viken, Hackås, Hammerdal, Häggenås, Offerdal, Oviken, Revsund, Åre; ÅM 
Arnäs, Edsele, Högsjö, Nora, Tåsjö, Viksjö; VB Degerfors, Nordmaling, Umeå 
lfs, Vännäs; LPL Dorotea, Lycksele, Vilhelmina, Åsele; NB Nederkalix, Piteå, 
Töre, Överkalix, baul BL Karlskrona, hal ÖG V. Harg; VB Lövånger, Bygdeå, 
balr SM Tveta; HSL Skog, bal o.d. VB Norsjö, Skellefteå, kl VB Burträsk, 
Skellefteå. 

Betydelser: 'danstillställning' samtliga anf. orter, 'fest' SK Åhus; SM Vis-
landa. 

Nybildning: baluns balu'ns o.d. SK Svenstorp, Ö. Nöbbelöv; SDM Sorunda, 
Österåker; UL (lmf), Möja; VSTM Haraker; JL Berg, Oviken; ÅM Ed, Fjäll-
sjö, balunsj NB Piteå, balö'ns BO Spekeröd, ballu'ns VG Stenstorp, bagunns 
DAL Grangärde '(ibland skämts.) om bal, danstillställning' samtliga anf. or-
ter. 

Kommentar: Bal har belagts i alla svenska landskap utom på Öland och Got-
land. I franskan uttalas bal med ett kort, öppet a-ljud. Uttalet har i svenskan 
anpassats på så sätt att ordet fått långt bakre a framför enkel konsonant. I 
dialekterna är a-ljudet i regel långt men vokalkvaliteten skiftar; från Väster-
botten finns t.ex. belägg på former med a (jfr t.ex. ban 'barn' från samma 
landskap). Kakuminalt 1 (1r) är sällsynt, men enstaka belägg har noterats från 
Småland och Hälsingland. Som betydelse anges i allmänhet 'danstillställ-
ning'; dock uppges från Skåne och Småland ett par gånger betydelsen 'fest'. 
Möjligen kan denna uppgift tolkas som 'festlig danstillställning' e.d. eller 
mera obestämt: 'festlig sammankomst'. Jämför t.ex. bal i danska dialekter 
som används om »(storre) selskabelig sammenkomst, dels om sammenkomst 
med dans, dels (xldre) også om andre sammenkomster» (0måls0 s. 268; 
liknande ODS sp. 1064). — Bal kommer enligt SAOB (B 146) av franskans 
bal, bildat till fornfranskt bal(l)er 'dansa', av senlatinets ballare. Ordboken 
jämför med danskans och nederländskans bal, tyskans ball, engelskans ball. 
SAOB (a.st.) reflekterar över den oväntade, långa vokalen i bal. Den är var-
ken resultat av den franska formen eller någon av de eventuellt lånförmedlande 
språkens former. Möjligen har bal 'större festlig danstillställning' anknutits 
och ombildats till bal ' större varupacke'. I svenskan är ordet känt sedan 1652 
(SAOB a.st.). En nybildning i svenskan till bal är baluns, enligt NEO (s. 97) 
belagt i skrift första gången 1954. Enligt dialektbeläggen, av vilka det äldsta 
är från ca 1905, kan ordet användas som en skämtsam motsvarighet till bal. 

balaj ös 

Form: ballajij's SM Hallaryd. 

Betydelse: 'kantband till bomullsklänning' SM Hallaryd. 
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Kommentar: Ett enda belägg återfinns i dialektmaterialet. Enligt SAOB (B 
149) har ordet dokumenterats i svenskan första gången 1880. Det kommer av 
franskans balayeuse ' soperska' , 'klänningsfåll', av balai 'kvast', och är be-
nämning på ett slags remsa som fästes under ett klänningssläp. 

balans 
Utbredning: Samtliga landskap utom Öland, Dalsland, Härjedalen, Jämtland, 
Ångermanland. 
Former: bala'ns samtliga anf. landskap (GL och SDM i ssg), bala'ns DAL 
Malung, bala'ngs o.d. VG Stenstorp; ÖG Kvarsebo, V. Ny; NK Knista; UL 
Husby, Skederid, Östervåla, VSTM, DAL, bala'ys SM Bringetofta; BO Näs-
inge; VRM Ed, bala'gs VG Stenstorp, ba/dr5 NB Nederkalix, Nederluleå, 
Överluleå, bala'ns NB Överkalix, bala'ns o.d. VSTM Norberg; LPL Dorotea, 
Åsele, balansen (b.f.) SDM Sorunda, °balans ÖG Hägerstad, Oppeby, °balle-
stans SK södra Frosta hd, laba'ns o.d. GL (GO), Atlingbo, Lau, claberans 
SDM Åkers och Ö. Rekarne hdr. 
Betydelser: 'jämvikt' SK Ljunits hd, södra Frosta hd, Hallaröd, Munkarp, Ö. 
Vemmenhög; SM Bringetofta, Kalmar; HA Faurås, Frillesås, Knäred, Skrea, 
Träslöv, Veinge; VG Häggesled, Jung, Stenstorp; BO Hjärtum, Näsinge; ÖG 
Kvarsebo, V. Ny; NK Knista, Lillkyrka; SDM Sorunda; VRM Grums, Nord-
mark; VSTM Kumla, Medåker; DAL Husby, Malung; HSL Bollnäs, Gnarp, 
Järvsö; MP Liden, Njurunda, Selånger; VB Skellefteå; LPL Åsele; NB 
Nederkalix, Nederluleå, Råneå, Överkalix, Överluleå, 'motvikt, tyngd' o.d. 
HA Veinge; ÖG Gryt, Risinge, Ö. Eneby; VSTM Järnboås, 'balansgång' i 
uttr. gå balans VG Häggesled, 'överbalans' i uttr. ta balans SK Burlöv, Halla-
röd, Munkarp, 'brist, skuld' (' trångmål' , 'obestånd' o.d.; 'obehaglig efterräk-
ning') SK Ljunits hd, Hallaröd, Munkarp; BL Sturkö; HA Vanda, Veinge; 
VG Stenstorp; GL (GO), Atlingbo; ÖG Hägerstad, Oppeby; SDM Åkers och 
Ö. Rekame hdr; UL Estuna; LPL Sorsele, 'vågarm' o.d. SK Ljunits hd; VG 
Korsberga, Stenstorp; UL Frötuna, Husby, Skederid, Östervåla; VSTM Rams-
berg; DAL Leksand (i ssg); GST Hamrå' nge (i ssg); LPL Dorotea, Sorsele; 
NB Nederluleå, 'svängel' NB Nederkalix, Nederluleå, Överluleå, 'piska med 
kort skaft och lång reva' SK Everöd. 
Språkprov: °Man djett bresa för att hall balans 'man måste stå isär med be-
nen för att hålla balansen' VB Skellefteå. Koma, vära i bala'ns (på) ' få el. ha 
brist (i kassa)' HA Vallda. Liknande uttr. SK Ljunits hd, Hallaröd, Munkarp; 
GL Atlingbo. °Ja ha komme på balans mä (fått brist på) brösäa (brödsäden) 
i år, så ja få visst lav å låne-ma lite hos grannas ÖG Hägerstad och Oppeby 
snr. Liknande uttr. SDM Åkers och Ö. Rekame hdr. 
Kommentar: Att döma av utbredningen har ordet varit välkänt. Materialet 
innehåller några exempel på ombildade former. Flerstaviga lånord har inte 
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sällan förkortats i dialekterna. Det omvända, nämligen att former byggts ut 
och förlängts, har också inträffat. Formen ballestans från Skåne är exempel 
på detta. Ordet baluns i betydelsen 'balans, klump' o.d., möjligen en ombild-
ning av balans, har inte redovisats här eftersom dess etymologi är osäker; det 
ingår bland orden med möjlig fransk anknytning (kapitel 4). Från Gotland 
uppges den genom metates ombildade formen labans. Betydelsen 'brist', 
'trångmål' hos labans tyder på att ordet kan ha påverkats av labet (spelterm, 
franskans la bae) med motsvarande innebörd (GO). Vanligen förekommer 
labans i uttrycket komma i labans. Formen laberans ' obehaglig efterräkning' 
från Södermanland (G. Ericsson), som förekommer i ett liknande uttryck, 
komma på laberans, tycks vara exempel både på metates och förlängning. 
Betydelsen 'svängel' hos balans, dvs, ett slags tvärslå mellan två reden som 
använd(e)s när man kör(de) med parhästar, återfinns endast i Norrbotten. En 
speciell betydelse av balans är också 'piska med kort skaft och lång reva' 
från Everöd i Skåne. Beträffande balansera se lista II. — Ordet balans, som 
SAOB jämför med danskans och tyskans balance, bilance, nederländskans 
balans och engelskans balance, är belagt i svenskan sedan 1627 (SAOB B 
150) och kommer av franskans balance, bilan, av latinets bilanx 'tvåskålad'. 

baleföj 
Form: balat» SK Skytts hd (Trelleborgstrakten). 
Betydelse: 'relief' anf. ort. 
Språkprov: En lf den firka'nti kloIke me baleföj (om ett Schwartzwalderur 
med reliefbilder omkring urtavlan). 

Kommentar: Ordet baleföj kan möjligen anknytas till basrelief 'skulpterad 
bild som endast obetydligt höjer sig ur bakgrundsytan' (NEO). Detta är en 
teknisk term som enligt SAOB kommer av franskans bas-relief, efter itali-
enskans basso rilievo, av basso 'låg' o.d. och rilievo 'relief'. Äldst har ordet 
belagts i svenskan 1770 (SAOB B 447). 

balett 

Utbredning: Skåne, Blekinge, Västergötland, Närke. 

Former: balä'tt NK Knista, balä'tt VG Stenstorp, bak'tt SK Rönneberg, 
cha'lätten (b.f.) BL Asarum. 

Betydelser: 'balett' NK (1897), 'danstillställning' VG, 'ett slags tygskor' SK, 
i uttr. °hela baletten 'allihop' BL. 

Språkprov: Di [korna] iii i lagagn höjla bagätten BL Asarum. 

Kommentar: Ordet är sporadiskt belagt. Sannolikt har företeelsen varit föga 
känd, vilket delvis också framgår av betydelseuppgifterna. Endast enligt ett 
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lite äldre belägg från Närke är betydelsen 'balett'. Enligt en uppteckning från 
Västergötland anses balett vara synonymt med bal ' danstillställning' . En lik-
nande uppgift finns i SAOB:s artikel balett, bet. 4; artikeln innehåller också 
en jämförelse med engelskans ballet som kan ha motsvarande innebörd. Från 
Skåne uppges betydelsen 'ett slags tygskor'. Uttrycket hela baletten, dvs. 
'all(t)ihop' o.d., är riksspråkligt och betecknas i NEO som vardagligt. — Ba-
lett härrör från franskans ballet, i sin tur ett lån från italienskans balletto, 
diminutiv av ballo ' dans' . Ordet är känt i svenskan sedan 1643 enligt SAOB 
(B 162), som jämför med danskans och engelskans ballet och tyskans Ballett. 

balkong 

Utbredning: Blekinge, Småland, Halland, Västergötland, Södermanland, 
Närke, Värmland, Västmanland, Medelpad. 

Former: balkå'gg o.d. HA Ljungby, Veinge; VG Kållands hd, Jung; VSTM 
Medåker; MP Selånger, balka'ugg o.d. BL Sturkö; SM Hovmanstorp, Jät, 
Traryd, Växjö; balkoja (pl.) SM Kalmar, balrkå'ng SDM Sorunda, balka'g 
HA Fagered, barkå'gg VRM Borgvik, balå'g NK Knista, palåg VG Säter. 
Betydelser: 'balkong' samtliga anf. landskap utom NK; 'lusthus' NK. 

Kommentar: Ordet har tecknats upp på spridda ställen från Blekinge i söder 
till Medelpad i norr. Sannolikt beror de mer eller mindre urspårade formerna, 
t.ex. barkå'm från Värmland, balå'g från Närke och palåg från Västergöt-
land, på mindre god kännedom om företeelsen, som väl snarast tillhörde 
herrgårdsmiljöerna. Vi kan notera ett exempel på växling mellan initialt b 
och p i formen palåg från Västergötland. — Balkong är ett lån från franskans 
balcon, av italienskans balcone, bildat av balco och -one (ändelse som anger 
förstoring) och är dokumenterat i svenska språket första gången 1656 (NEO 
s. 96). 

ballad 

Form: bala' de SK Andrarum, Burlöv, Knästorp, Lomma. 

Betydelser: 'stoj, oväsen, »kaos»' SK Andrarum, Burlöv, Lomma, 'skrym-
mande föremål, onödig belastning' SK Knästorp. 

Kommentar: Belägg på balade (neutrum) finns från några socknar i Skåne. 
En motsvarighet härtill med samma betydelse har tecknats upp i danska dia-
lekter enligt Omåls0; möjligen talar detta för att skånska ballade är ett lån 
från danska dialekter. I ODS, som behandlar ballade i två artiklar, meddelas 
beträffande ballade II 'kommers, fest, spektakel, ståhej' o.d. att ordet mot-
svarar franskans balade 'promenad utan bestämt mål'. Detta ord upptogs i 
Köpenhamnsspråk i slutet av 1860-talet. Till grund för franskans balade hg- 
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ger sydfranskt balado »helgenfest m. dans olgn.». Emellertid är ballade II 
enligt ordboken egentligen samma ord som ballade I 'dansvisa' o.d., som 
utgår från franskans ballade, i sin tur av provensalskans ballada 'dansvisa', 
bildat till ballar 'dansa'. — SAOB och Hqt I jämför svenskans ballad med 
bl.a. danskans, tyskans och franskans ballade samt engelskans ballad, bal-
lade; Hqt I anför provensalskans ballada som yttersta ursprung. I Hqt H har 
ballad placerats i avdelningen lån från franskan (s. 863); i Wess&I och NEO 
står: av fra. ballade. I svenskan är ordet belagt första gången 1790 (SAOB B 
175). Det framgår av dialektmaterialet att även andra ord som börjar på ba-
med innebörden 'oväsen' som gemensam nämnare finns i skånska dialekter 
(se kapitel 4). Beträffande de betydelser som uppges från Skåne kan sägas att 
betydelsen 'skrymmande föremål, onödig belastning', som belagts från Knäs-
torp, snarast tycks vara en missuppfattning eller en urspårad betydelse. 

ballong 

Utbredning: Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, 
Östergötland, Södermanland, Närke, Medelpad, Ångermanland, Västerbot-
ten (i ssg), Lappland, Norrbotten. 
Former: balå'gg o.d. SK Reslöv, Väsby, Åhus; HA Fagered, Veinge; VG 
Solberga; ÖG Kisa, Norra Vi, Nykil, Tjällmo, Ulrika, Vist; NK Knista; MP 
Njurunda; ÅM Ed (i ssg), Edsele; VB Skelleftebygden (i ssg); NB Piteå, 
bala'ygg o.d. SK Näsum; BL Listers hd, balla'ogg o.d. SM Hovmanstorp, 
Traryd, balå'm VG Jung, 	o.d. VG Roasjö, Stenstorp; SDM Sorunda, 
Svärta (i ssg), baldgg NB Nederkalix, baldgg SM V. Torsås, baldgg o.d. 
SK Hallaröd, Munkarp, Åhus; HA Fagered, Landa, Stamnared; BO Hjärtum, 
Näsinge, Ytterby, ballagg BO Skee, baldg HA Enslöv, °ballon SM (JJLgren 
väl i sht Östbo hd), °bas långa (pl.) LPL Fredrika, bel lem ÅM Bjärtrå. 
Betydelser: ' (luft)ballong' o.d. samtliga anf. orter. 
Kommentar: Från drygt hälften av de svenska landskapen från söder till norr 
har ballong belagts. Inga större formförändringar kan noteras. Betydelsen 
avser både luftballong och ballong av det mindre slaget. — WessM och NEO 
anser att ordet kommer från franskans ballon, i sin tur av italienskans pallone 
'stor boll', som är en avledning av palla 'boll, kula', av germanskt ursprung. 
SAOB och Hqt I uttrycker sig försiktigare; de nöjer sig med att jämföra med 
bl.a. tyskans och franskans ballon, ytterst från italienskans ballone. I Hqt II 
har ballong placerats i avdelningen lån från franskan (s. 842). I betydelsen 
'luftballong' är ordet belagt i svenskan sedan 1788 (SAOB B 177). 

bandolär, bantlär 'läderrem med patronväska buren över axeln'. 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Öland, Småland, Halland, Västergötland, Bo-
huslän, Dalsland, Östergötland, Södermanland, Närke, Värmland, Uppland, 
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Dalarna, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten. 
Former: bandoler r o.d. SK S. och N. Åsbo hdr, Ljunits hd, Hallaröd, Munk-
alp, Ö. Vernmenhög; BL Listers hd; SM Näshult; ÖG V. Ny; VRM Fryksdals 
hd, bandolerDAL Husby, bandeläiNG Jung; BO Forshälla; UL Söderbykarl, 
bandele'r BO Solberga, bantolei BO Öckerö, bantelä'r o.d. SK Mellby; SM 
Angelstad, Berga, Bondstorp, Ås; VG Solberga; ÖG Hägerstad, Kisa, Oppeby, 
V. Ny; NK (lmf), bantele'r o.d. VG Korsberga, Ryda, Stenstorp; NK (lmf), 
chanteler o.d. SM (JELgren); BO Kville, bantelä'r HA Harplinge; BO Bro, 
Hjärtum, Kville, Sanne, Tanum, bantele'r o.d. HA Lindome, Vanda; BO Bro, 
Jörlanda, Öcker-ö; DSL Håbol, bantelär BO Bro, Kville, Tossene, banteler 
BO Jörlanda, Kville, Öckerö, ba'ntalerBO Morlanda, banlalär(!) BO Klöve-
dal, bantlä'r o.d. SM (JJLgren väl i sht Östbo hd); HA Veinge; ÖG Torpa (i 
ssg); NK (lInf); VRM Råda; DAL Djura; GST Ockelbo; ÅM Tåsjö; VB Nor-
sjö, Skellefteå, bantlä'ro.d. SM Hallaryd, Pjätteryd, bantle'r o.d. DAL Husby, 
bantle'r o.d. ÖL (lmf); SDM (lmf); NK (1m0, Knista; JL Hammerdal; norra 
VB, Umeå, bantle'r NB Nederluleå, båntlä'r SK Vittsjö, Ö. Äspinge; NK 
Kumla, ba'ntlärVRM Köla, bantlär VRM Grava, bantlär BO Lur, Skreds-
vik, banlder DAL Husby. 
Betydelser: 'bantlär, axelgehäng, soldatbälte' o.d. SK S. och N. Åsbo hdr, 
Ljunits hd, Hallaröd, Munkarp, Ö. Vemmenhög; BL Listers hd; ÖL (lmf); 
SM (JJLgren väl i sht Östbo hd), Angelstad, Bondstorp, Näshulta; HA 
Lindome, Vanda, Veinge; VG Korsberga, Ryda, Solberga, Stenstorp; BO 
Fors, Kville, Lur, Morlanda, Skredsvik, Solberga, Tossene; DSL Håbol; ÖG 
Kisa, Torpa (i ssg), V. Ny; SDM (lmf); NK (lmf), Knista, Kumla; VRM 
Fryksdals hd, Köla, Grava, Råda; UL Söderbykarl; DAL Djura; JL Hammer-
dal; ÅM Tåsjö; norra VB, Norsjö, Skellefteå, Umeå; NB Nederluleå, 'bälte, 
livrem för pojkar' DAL Djura; 'grovt läder (i axelgehäng m.m.)' SK Mellby, 
Vittsjö, Ö. Äspinge; SM Berga, Pjätteryd, 'fästman' BO Kville; 'elak pojke 
el. flicka' ÖG Hägerstad, Oppeby. 

Ombildning: bantluring bantelu'ringe 'bantlär' VG Stenstorp. 
Kommentar: Bandolär/bantlär har varit känt som en del av den militära ut-
rustningen och är spritt i större delen av landet. Formerna tycks utgå från de 
båda riksspråksformerna bandolär och bantlär. Ide norra landskapen är bant-
lär o.d. allenarådande, i Götaland och Svealand uppträder formerna paral-
lellt. — Hqt I menar att ordet lånats genom tysk eller lågtysk förmedling. For-
men bantlär antas bero på lån från lågtyskans bantleer. Några former skall ha 
uppkommit genom folketymologisk anknytning till läder, dialekternas lär, 
det material som användes vid tillverkningen av axelgehänget eller livrem-
men. SAOB, Hqt I och Wess61 har tagit upp båda formerna under uppslags-
ordet bantlär. NEO har skilda uppslagsord. Till grund för bandolär/bantlär 
ligger franskans bandouli&e, enligt SAOB och Hqt 1 av italienskans bando- 
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liera eller spanskans bandolera, bildat till bandola, diminutiv av banda 'band', 
germanskt lån; enligt Wess6 och NEO är franskans bandouli&e en avled-
ning av franskans banderole i bet. 'gevärsrem'. Äldst i svenskan är formen 
bandolär, som noterats första gången 1622; formen bantlär o.d. är tidigast 
belagd 1729 (NEO s. 98 resp. 100). En avvikande dialektform, möjligen med 
anknytning till bank, är bankler från Dalarna. Enligt några uppgifter, t.ex. 
från Skåne och Småland, har ordet kommit att avse det grova läder som an-
vänts vid tillverkningen av axelgehäng. Betydelsen 'fästman', som uppges 
från en socken i Bohuslän, härrör från en födelsedagsvisa. Axelgehänget som 
ju är ett manligt attribut symboliserar här troligen en ung man. Visan innehål-
ler en önskan: »Att I [syftar på två unga damer, föremålen för visan] snart får 
hår jå'r [var er] bandteler» (RietzS). Övergång från betydelsen 'fästman' till 
'elak pojke el. flicka', som anges från Hägerstad och Oppeby i Östergötland, 
syns långsökt. Det kan röra sig om en missuppfattning eller möjligen en bild-
lig användning. — Bantluring 'bantlär' har tecknats upp i Stenstorp i Väster-
götland; troligen är det en dialektal ombildning som av uttalet att döma kan 
ha anknutits till lura. 

barack, brack(a) 

Utbredning: Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, 
Östergötland, Södermanland, Närke, Värmland, Västmanland, Dalarna, Gäst-
rikland, Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Lappland, Norrbotten. 

Former: 1) barack: bara'kk o.d. SM Dörarp, Fryele; HA Harplinge; ÖG V. 
Ny; NK Knista; VRM Dalby; VSTM Nora, Sala; GST Ockelbo; MP Njurunda, 
Selånger; JL Frostviken; LPL Fredrika, Åsele; NB Nederkalix, Nederluleå, 
Piteå, Råneå, Töre, °barakk SM (JJLgren väl i sht Östbo hd); SDM, bara'kk 
BO Lur; VRM Nordmark, DAL Grangärde, barakk SDM Floda, bara'kkVG 
Jung, Solberga, Stenstorp, bdrakk VRM Grava, ba'rakk ÅM Sidensjö. — 
2) brack(a): brakk SK Andrarum, Barsebäck, Bollerup, Borrby, Bromma, 
Glemminge, Hallaröd, Husie, Högestad, Hörby, Hörup, Ingelstorp, Limhamn, 
Lå'ngaröd, Lövestad, Malmö, Munkarp, Nävlinge, Oxie, Skabersjö, Skarhult, 
Stiby, Särslöv, Valleberga, Villie, Vinslöv, Vitemölla, Åsum, Ö. Herrestad, 
Ö. Hoby, Ö. Ingelstad, Ö. Vemmenhög, Ö. Vemmerlöv, Ö. Äspinge; HA 
Lindome, Veinge; BO Forshälla, Herrestad, Hjärtum, Jörlanda, Morlanda, 
Skredsvik, Solberga, Spekeröd, Torp, Torsby, Ytterby, Ödsmål, Öckerö, brakk 
BO Bro, Tossene, brakka o.d. BL; SM Berga, Forsheda, Fryele, Gryteryd, 
Göteryd, Hestra, Ås, Öjaby; HA Breared, Ljungby, Skrea, Tjärby, Veinge, 
Ysby, °brakka södra Skåne; SM (JELgren); VG Starrkärr, bralka BO Svarte-
borg, brakke VG Vårvik; VRM Ny, Östervallskog. 

Betydelser: 1) barack: '(militär)barack, (arbetar)barack' o.d. SM Dörarp, 
Fryele; HA Harplinge; VG Jung, Solberga, Stenstorp; BO Lur; ÖG V. Ny; 
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SDM Floda; NK Knista; VRM Dalby, Grava, Nordmark; VSTM Nora, Sala; 
DAL Grangärde; MP Njurunda, Selånger; JL Frostviken; ÅM Sidensjö; LPL 
Fredrika, Åsele; NB Nederkalix, Nederluleå, Piteå, Råneå, Töre, '»uppkastade 
jordhyttor»' (pl.) SM altgren väl i sht Östbo hd). — 2) brack(a): '(usel, då-
lig) koja' södra SK BL SM Fryele, Ås, Öjaby; HA Breared, Skrea, Tjärby, 
'liten, dålig stuga, ruckel' SM Berga, Forsheda, Gryteryd, Göteryd, Hestra; 
HA Breared, Ljungby, Tjärby, Veinge, Ysby; VG Starrkärr; VRM Östervall-
skog, 'fattighus' HA Lindome; BO Bro, Forshälla, Hjärtum, Jörlanda, Mor-
landa, Solberga, Spekeröd, Torp, Torsby, Ytterby, Öckerö, Ödsmål, 'barack 
(för arbetare o. andra tillfälligt boende)' VG Vårvik; BO Bro, Skredsvik, 
Svarteborg, Torp; VRM Ny, benämning på visst hus i Uddevalla BO Herre-
stad, 'dålig säng' o.d. SK Andrarum, Barsebäck, Bollerup, Borrby, Bromma, 
Glemminge, Hallaröd, Husie, Högestad, Hörby, Hörup, Ingelstorp, Limhamn, 
Långaröd, Lövestad, Malmö, Munkarp, Nävlinge, Oxie, Skabersjö, Skarhult, 
Stiby, Särslöv, Valleberga, Villie, Vinslöv, Vitemölla, Åsum, Ö. Herrestad, 
Ö. Hoby, Ö. Ingelstad, Ö. Vemmenhög, Ö. Vemmerlöv, Ö. Äspinge. 

Språkprov: °Dämm feck bo ti baracka männ dämm va tf dä ärrbete 'de fick 
bo i baracker medan de utförde detta arbete' LPL Fredrika. °Dä' inntä vetitt å 
sätta spp ajjn såddänn litänn lajjä brakka [liten usel koja] frammä i byänn 
SM Fryele. Den räle bra'kken [dåliga sängen] darr SK Bollerup. 
Nybildning: barackla para'kkka BO Morlanda, Öckerö, para'kkira BO Mo, 
Svarteborg 'bristfälligt hus' BO Mo, Morlanda, Svarteborg, 'röra, oreda' BO 
Öckerö. 

Kommentar: De båda formerna barack och brack(a) fördelar sig något olika 
över landet. Barack har belagts från Småland och Halland i söder till Norr-
botten i norr, medan brack(a) har en sydligare utbredning från Skåne upp till 
Värmland; i Skåne, Blekinge och Västergötland förekommer endast denna 
form. — Formen barack anknyter direkt till franskans barraque, i sin tur lånat 
från spanskans barraca med omtvistat ursprung. Hqt I menar liksom bl.a. 
Falk—Torp och ODS att barack sannolikt lånats via lågtyskan eller tyskan. 
WessM och NEO nämner bara franskan som långivande språk. I svenskan är 
ordet känt sedan 1710 (NEO s. 100). Franskans barraque är utgångsform 
även för lågtyskans brakke, som ligger till grund för danskans brakke och 
götamålens brack(a). Beträffande betydelserna kan noteras att barack nästan 
uteslutande avser en snabbt hopmonterad byggnad för tillfälligt bruk, t.ex. en 
förläggning för militärer, arbetare, sjuka o.d. Enligt en äldre uppgift från 
Småland är baracker »uppkastade jordhyttor», vilket snarast anknyter till 
betydelsen 'usel, dålig koja' hos bracka. Bracka betyder också 'liten, dålig 
stuga, ruckel' och kan på ett västligt område användas på samma vis som 
barack om enkelt hopkommen byggnad för mera tillfälligt boende. Mera 
precist kan bracka i Halland och Bohuslän syfta på fattighus. Från Skåne 
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uppges i synnerhet betydelsen 'dålig säng' o.d. Brack med betydelsen 'stuga 
el. barack som arbetsfolk (vanl. från annan ort) bodde i så länge arbetet räckte 
(t.ex. vid hus-, skepps- el. vägbygge, skogshygge o.d.)'; även: 'kyffe, bofälligt 
hus' uppges också i FO. — En nybildning är barackla 'bristfälligt hus'; 'röra, 
oreda', som antecknats från några socknar i Bohuslän. B i början på ordet 
uttalas som p vilket också är fallet i flera andra lånord (jfr avsn. 5.5.1). 

barock 'befängd, konstig' o.d. 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Småland, Västergötland, Östergötland, Söder-
manland, Uppland, Västmanland, Dalarna. 
Former: barå'kko.d. SK södra Frosta hd, Fagerhult, Fosie, Hallaröd, Lyngby, 
Mellby, Munkarp; BL Mörrum; SM (JJLgren väl i sht Östbo hd), Linderås, 
Vireda; VG Solberga; ÖG Kisa, N. Vi, Torpa, V. Harg; SDM Gåsinge; UL 
Nora; VSTM Medåker; DAL Hedemora, °baråkkä SM Rydaholm, °baråkkå 
SM Göteryd, barå'kk VG Stenstorp; DAL Enviken, Svärdsjö, bara'kk SK 
Väsby, bara'kkUL Gräsö, bara'kke SM Bottnaryd, rabo'kt (n.) SM Nydala. 

Betydelser: 'bakvänd, tokig, galen, befängd' o.d. SK södra Frosta hd, Fager-
hult, Fosie, Hallaröd, Lyngby, Mellby, Munkarp, Väsby; BL Mörrum; SM 
(IlLgren väl i sht Östbo hd), Vireda; VG Solberga, Stenstorp; ÖG Kisa, N. 
Vi, Oppeby, Torpa, V. Harg; VSTM Medåker, 'oförskämd, hård, hänsyns-
lös' SM Göteryd, Linderås, Rydaholm; SDM Gåsinge; UL Gräsö, Nora; DAL 
Enviken, Hedemora, Svärdsjö. 
Språkprov: Så barå'kka gaged så förskräckligt bakvänt (om alltför humant 
straff) SK Fagerhult. Ä-n så barå'kk 'är han så hänsynslös?' DAL Hede-
mora. Esirtjin kann va bara'kka å dumma nu me UL Gräsö. 

Kommentar: Adjektivet barock är belagt från delar av Götaland och Svea-
land. I regel har inga stora förändringar med avseende på formen skett. Öppet 
a i den första stavelsen är vanligast, slutet a har noterats i former från Väster-
götland och Dalarna. Den andra stavelsens å-ljud har i några former från 
Skåne, Småland och Uppland öppnats till a. Dock föreligger knappast någon 
risk för sammanblandning av bara'kk o.d. (barack subst.) och bara'kk o.d. 
(barock adj.); de semantiska skillnaderna är alltför stora. Reflexer av den 
maskulina adjektivändelsen -er förekommer på sina håll enligt ett par upp-
teckningar från Småland. Från samma landskap finns även en uppgift om den 
metatetiska formen rabo'kt (n.). Betydelsen 'befängd, tokig' o.d., densamma 
som i franskan, tycks vara vanligast i Götaland och i Västmanland, men en-
ligt uppteckningar som gjorts i några socknar i Småland, Södermanland och 
Dalarna finns även den av 'hänsynslös, hård' o.d. Ett språkprov från Skåne 
visar att en adverbiell form barocka även använts som förstärkningsord. — 
Ordet barock, vars yttersta ursprung är ovisst, har lånats från franskans 
barroque, i sin tur ett lån från portugisiskans barroco eller spanskans barrueco 
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'oregelbundet bildad pärla'. I svenskan är ordet känt sedan 1785 (NEO s. 
103). 

bassadör 

Utbredning: Skåne, Småland, Gästrildand, Jämtland, Ångermanland, Väster-
botten. 

Former: basadö'r o.d. SK Ravlunda; GST Järbo; ÅM Skorped, bassadö'r 
o.d. SK Ljunits hd, Genarp, Högestad, Lyngby, V. Vemmenhög, °basadör 
o.d. VB Degerfors, basatö'r JL Mattmar, Åre, ba'sadör ÅM Trehörningsjö, 
°bassalör SK Billinge, °basladör SM (JJLgren väl i sht Östbo hd). 
Betydelser: 'ambassadör' SM (JJLgren väl i sht Östbo hd), 'drummel, tölp' 
o.d. SK Ljunits, Billinge, Genarp, Högestad, Ravlunda, V. Vemmenhög, 'på-
drivande, framfusig person' ÅM Skorped, Trehörningsjö; VB, 'åbäkig, vid-
rig person el. sak' JL, 'ett slags bloss, tillverkat av en skate [trädtopp] o.d.' 
GST. 
Språkprov: °Han e räkti bassalör, såm än änte kan lida pau SK Billinge. 
Kommentar: Ordet ambassadör, av franskans ambassadeur, tycks ligga till 
grund för de olika formerna. Att den initiala stavelsen faller i ett flerstavigt 
främmande ord är inte ovanligt. Trots skillnad mellan betydelserna är det 
möjligt att också semantiskt hålla ihop orden. Det är inte osannolikt att ordet 
basse 'tölp' o.d. kan ha haft någon inverkan. Dock faller betydelsen 'ett slags 
bloss' från Gästrikland utanför. Enligt Feilberg (1 s. 53) finns bassedOr (»fr. 
ambassadeur, sendebud») i jyska dialekter med betydelserna 'en fremmed, 
lurvet klxdt person; en landstryger; vandrende håndvaerkssvend'. 

bassess(a) 
Former: base'ss HL Frötuna, basessä o.d. SDM (lmf), Åkers och Ö. Rekarne 
hdr, Malmköpingstrakten, °basesser (pl.) SDM Dillnäs, Gåsinge. 
Betydelser: 'binge, hop, mängd' SDM Malmköpingstrakten, 'gång, omgång' 
SDM Åkers och Ö. Rekarne hdr, (i pl.) 'besvärligheter, strapatser' SDM Dill-
näs, Gåsinge, 'svettbad' UL. 

Språkprov: °När det blir slut på denna basessan [hö- eller sädesbingen] SDM. 
°Änn e bassessä 'ännu en gång' SDM Åkers och Ö. Rekarne hdr. 
Kommentar: Troligen skall basess från Uppland och basessa från Söderman-
land sammanhållas. Det förefaller fullt möjligt att anknyta betydelsen 'gång, 
omgång' till betydelser som 'strapats', 'svettbad' o.d. Ett arbete som görs 
gång på gång, i många vändor, kan vara både strapatsrikt och fysiskt an-
strängande. Ordet bassess har sin motsvarighet i finlandssvenska dialekter; 
FO uppger betydelsen 'hop, mängd (av förnödenheter, mat etc.)'. En hänvis- 
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ning görs till SAOB (B 479) som i fråga om bassess (»af fr. bassesse, av bas, 
adj.») med betydelsen 'låghet' dels anger betydelsen 'nedrighet, låghet, skam-
löshet' (första belägg 1780, »numera knappast br.»), dels pekar på dess före-
komst i uttrycket hela bassessen 'hela baket, alltsammans' (första belägg 1870; 
»hvard., föga br.»). I en anmärkning uttrycks tvivel om att denna betydelse 
utvecklats ur den första. Möjligen skulle betydelsen kunna bero på »(ngn 
förvridning af) ett annat uttr.» (SAOB a.st.). 

bassäng 

Utbredning: Skåne, Öland, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, Got-
land, Östergötland, Södermanland, Värmland, Uppland. 

Former: basä'00 o.d. SK Båstad, Börringe, Grå'manstorp, Hallaröd, Lekaryd, 
Löddeköpinge, Munkarp, Skårby, Svalöv, Tosterup, Vomb, Öja; SM Lekaryd; 
HA Veinge; BO Ytterby, Hjärtum; ÖG Vikingstad; SDM Österåker; VRM 
Varnum, (i ssg) Borgvik, Ed, Grums, S. Råda, Säffle; UL Frötuna, Kårsta, 
Närtuna, bastiligy SK Oppmanna, Virestad, bassai've HA Rävinge, base'y 
UL Frötuna, basä'g o.d. SM Hult, bassä'op VG Stenstorp, basi'n SK S. och 
N. Åsbo hdr, Gislöv, Kvidinge, Trelleborg, ba'ssäo BO Foss, badsegg GL 
Fårö (GO), basdsägg SK Hallaröd, Munkarp, baWsee(0) o.d. ÖL Bredsätra; 
UL Frötuna. 

Betydelser: 'behållare för vätska, bassäng' o.d. SK ÖL SM HA BO GL ÖG 
SDM VRM UL, 'badbassäng' VG. 

Kommentar: Från Småland och Västergötland finns uppgifter om bassäng 
med slutet a i första stavelsen; öppet a i samma ställning är vanligast i övriga 
landskap. Ändelsen -in anges några gånger från Skåne; den beror förmodli-
gen på ett bokstavstroget uttal av den skrivna franska formen. Association till 
bada ligger säkerligen bakom formen baVsäng och liknande former med grav 
accent som antecknats i Skåne, på Öland och Gotland samt i Uppland. For-
men framhålls i olika sammanhang (bl.a. i Noreen 1879) som exempel på 
folketymologi. — Bassäng kommer enligt SAOB och Hqt I av franskans 
bassin, som går tillbaka på fornfranskans bacin av senlatinets ba(c)hinus, 
bildat till latinets bacca ' vattenbehållare' . Uppgifterna är mera knapphändiga 
hos Wesseri och NEO, som endast nämner att franskans bassin är en bildning 
till bacca. I svenskan är ordet noterat första gången 1773; i betydelsen 'bad-
bassäng' 1853 (NEO s. 106). 

bastonera ' prygla' . 

Utbredning: Småland, Jämtland. 

Former: °bastionera SM (JJLgren väl i sht Östbo hd), bastone'rä JL Borg-
vattnet, Ragunda. 
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Betydelser: ' prygla' SM, 'högljutt klaga över ngt' JL Borgvattnet, 'svära och 
förbanna' JL Ragunda. 

Kommentar: Beläggen är mycket få. Uppteckningen från Småland ger ingen 
direkt betydelse, endast en hänvisning till italienskans bastionare ' slå, prygla'. 
Från Jämtland uppges sinsemellan snarlika betydelser, vilka dock skiljer sig 
en del från SAOB:s betydelseuppgift: 'prygla, slå'. Möjligen är det frågan 
om en lokal betydelseutveckling. — SAOB (B 498) jämför med äldre danskt 
bastonnere, tyskans bastonnieren och franskans båtonner, äldre franskt bas-
tonner (med ännu på 1700-talet hörbart s), som kommer av italienskans basto-
nare, en bildning till bastone 'käpp'. 

bastyr 

Utbredning: Småland, Halland, Västergötland, Östergötland, Södermanland, 
Närke, Värmland, Västmanland, Dalarna. 

Former: basty'r o.d. VSTM Medåker, Fellingsbro; DAL By, pasty'r HA 
Vallda; VRM Fryksdals hd, °pastyr SM (JELgren); ÖG Gryt, Risinge, Ö. 
Eneby; SDM Åkers och Ö. Rekarne hdr; NK, pastu'r VG Ryda. 
Betydelse: ' ordning, skick, styr' o.d. SM HA VG ÖG SDM NK VRM VSTM 
DAL; i uttr. i pastyr o.d. 'i styr, i ordning' i förb. med hålla, ha, komma SM 
HA VG ÖG SDM NK VRM VSTM DAL, i uttr. vara på pastyr 'beredd, (på) 
pass' SDM. 

Språkprov: Kan du-nt håll usgpan i bastur?DAL. °Så tog gummä brödskutä å 
slogg med den 3 tag på ugnsäriln å piga skulle vara på pastyr å ge-na bröd 
SDM. 

Kommentar: Bastyr/pastyr är dialektala former avposityr ' ställning, hållning', 
'skick' o.d. (SAOB P 1536 f.). SAOB jämför med tyskans positur, engels-
kans posture, av äldre franskt positure med ursprung i latinets positura. En 
jämförelse görs också med posture i modern franska, av italienskans postura. 
Formerna bastyr och pastyr är exempel på växlingen mellan initialt p och b i 
främmande ord (se avsn. 5.5.1). En förkortad form, där en stavelse fallit, är 
inte ovanlig när det gäller lånord. Att lägga märke till är också övergången 
från o i första stavelsen till a. Ändelsen -yr i lånord motsvarar i regel det 
franska suffixet -ure, t.ex. i blessure, broschure m.fl. När det gäller bastyr/ 
pastyr kan man säkerligen också räkna med påverkan från bestyr och styr. 
Ex.: hålla ngn i styr — hålla ngn i pastyr e.d. Form med a i första stavelsen är 
känd även från lågtyskan: pastiir o.d. (Kluge—Seebold s. 642). 

batalj(a) 

Utbredning: Skåne, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, Gotland, 
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Östergötland, Södermanland, Närke, Uppland, Västmanland, Dalarna, Gäst-
rikland, Hälsingland, Västerbotten. 

Former: batallj o.d. SK Hallaröd, Munkarp, Reslöv, Väsby; SM Loftaham-
mar, S. Hestra; HA Förlanda, Lindome, Vallda, Veinge; VG Baltak; BO 
Grundsund, Hjärtum, Klövedal; GL (GO); ÖG Hägerstad, Kisa, Oppeby, 
Väderstad; UL Åkerby, Östervåla; GST Ockelbo, batald NK Knista, °batali 
VB Skellefteå, batage VB Sävar, batal VB Norsjö, batallja o.d. HA Frillesås; 
VG Solberga, Stenstorp, Ugglum; GL Lau; SDM (lmf), Åkers och Ö. Rek-
arne hdr; UL Estuna, Frötuna, Ljusterö, Skuttunge, Tierp, Vendel, Österlövsta, 
Östervåla; DAL Söderbärke; GST Hamrånge, Hedesunda, Torsåker, 
Österfärnebo, batta'llja VG Stenstorp, battallja o.d. VSTM Hed; HSL Seger-
sta, °batilja UL Vendel. 

Betydelser: 'batalj, strid', 'slagsmål', 'oväsen' o.d. SK SM S. Hestra; HA VG 
BO ÖG Hägerstad, Oppeby; NK; UL Frötuna, Ljusterö, Åkerby, Östervåla; 
VSTM DAL HSL VB, 'kok stryk' GST Hamrånge, Hedesunda, 'prövning, 
svår sak, strapats, äventyr' o.d. SM Loftahammar; GL Lau; ÖG Kisa, Väder-
stad; UL Skuttunge, Tierp, 'gång, vända, omgång' SDM, 'arbetspass 
(tröskningsomgång)' o.d. UL Vendel, Österlövsta, Östervåla. 

Språkprov: °Ha du vatt i batalj mä grannaspsjka, ätter du ä så sönnerriven i 
syna 'har du varit i slagsmål med grannpojkarna eftersom du är så sönderri-
ven i ansiktet' ÖG Hägerstad och Oppeby. Nu har vi tjöt en bata-lja 'nu har 
vi kört ett arbetspass' UL Östervåla. 

Avledning: bataljad bata'llja 'utmärkt, snäll' UL Skuttunge. 

Kommentar: Ordet batalj(a) är känt från stora delar av landet. I lite äldre 
svenska förekom ofta en trestavig form. »I vissa från franskan lånade ord på 
-alj (fra. -aille) uppträder [...] i äldre svenska, t.ex. hos Bellman, ett tidigare 
franskt uttal med slut-e, t.ex. batalje, medalje» (Hqt II s. 882). Formen har 
inte förändrats mycket i dialekterna, endast anpassats något, t.ex. beträffande 
ljudkvaliteten i första stavelsen. Uttal med kakuminalt 1 anges från Knista i 
Närke. En avvikande form föreligger från Vendel i Uppland, (tatilja. I 
franskan liksom i svenskan betyder ordet 'strid, slagsmål' o.d., en betydelse 
som också en del dialektbelägg anger. I dialekterna kan man också urskilja en 
förändring av betydelsen mot 'prövning, svår sak, strapats, äventyr' i Små-
land, Östergötland, Uppland och på Gotland, 'vända, omgång' o.d. i Söder-
manland och 'arbetspass' o.d. i Uppland. — Batalj kommer av franskans 
bataille, som i sin tur, i likhet med italienskans battaglia, härstammar från 
vulgärlatinets battalia, av senlatinets battualia, en bildning till latinets battuere 
' slå' . I betydelsen 'fältslag' är ordet belagt första gången i svenskan år 1647 
(NEO s. 106). — Avledningen bataljad 'utmärkt, snäll' från Skuttunge i Upp-
land är troligen en dialektal nybildning; den semantiska anknytningen till 
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batalj 'batalj, strid', 'strapats', 'omgång', 'arbetspass' o.d. är inte helt ge-
nomskinlig 

battera 'slå (fäktnings-, rid- o. dansterm: om vissa fotrörelser)'. 
Utbredning: Värmland, Dalarna. 
Former: bate're VRM St. Kil, bate'ro.d. VRM Dalby, Fryksände, Lekvattnet, 
N. Ny, Östmark, bateer Nordmark, bade're VRM Färnebo, bade're VRM 
Högerud, °pattera VRM Nordmark, batte'ra DAL Lima, ba 'tter o.d. VRM 
Dalby, N. Ny, bakeerVRM Östmark. 
Betydelser: 'kämpa, slåss' o.d. VRM Fryksände, Lekvattnet; DAL Lima, 
'bråka våldsamt, härja, leva om', 'retas' o.d. VRM Dalby, Färnebo, Nord-
mark, N. Ny, St. Kil, Östmark; även refl. 'fara våldsamt fram' VRM Dalby. 
Språkprov: An ba'ttee-ja [eg.: batterade sig] iinn de-öa n re'v k811 bol-  'han 
bråkade därinne, så han rev omkull bordet' VRM Dalby. 
Kommentar: Battera har en mycket begränsad, västlig utbredning. Flest be-
lägg finns från Värmland, där också en reflexiv form belagts. Från Högerud 
och Färnebo i Värmland anges form med försvagning av t> d, badera o.d. 
Ett belägg från Nordmark i Värmland har p initialt i stället för b. Grav accent 
på andra stavelsen, batte'ra, uppges från Dalarna; grav accent förekommer 
på den första stavelsen i den apokoperade formen ba'tter från Dalby m.fl. 
socknar i Värmland. — Ordet har tagits upp av SAOB som jämför med tys-
kans battieren, lån från franskans battre eller italienskans battere, av latinets 
battuere. Den betydelse som SAOB redovisar, 'slå', har en mycket speciali-
serad användning inom områden som fäktning, dans och ridning; äldsta 
belägget härrör från 1693 (B 514). I en anmärkning uppges att ordet belagts i 
ett språkprov efter Atterbom från 1827 i betydelsen 'slåss, strida', troligen 
franskans se battre. Det är i denna, allmännare betydelse som mål i framför 
allt västra Värmland och västra Dalarna tycks ha funnit användning för ordet. 

beckasin 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Öland, Småland, Halland, Västergötland, Bo-
huslän, Gotland, Östergötland, Södermanland, Närke, Värmland, Uppland, 
Dalarna, Hälsingland, Härjedalen, Medelpad, Västerbotten, Norrbotten. 
Former: bäkkasi'n o.d. SK Hallaröd, Hörja, Munkarp; ÖL Köping, Resmo; 
SM Björkö, Döderhult, Femsjö, Frinnaryd, Gränna lfs, Hallingeberg, 
Hjälmseryd, Högsby, Lenhovda, Linderås, Marbäck, Pelarne, Västrum, Åseda; 
HA Lindome, Morup, Veinge; VG Bollebygd, Brandstorp, Darestorp, Ess-
unga, Habo, Härja, N. Fågelås, Solberga, Ugglum, Åsle, Öglunda; BO Tors-
landa; GL Hablingbo, Lau, Näs; ÖG Nykil, Rinna, Tjärstad, Ulrika, Ödes-
hög; SDM Tunaberg; NK (lmf), Skagershult; DAL Malung; HRJ; MP Liden, 
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Njurunda, bäkkasäin HA Harplinge, bäkkasi'n SM Frödinge, bätjesi'n SK 
Reng, bäskkasin o.d. HA Halmstads hd; BO Jörlanda, bekkasi'n o.d. ÖL Lång-
löt; SM Drev, Slätthög, Växjö; HA Vallda; OG; SDM (lmf); NK; VRM Ny-
sund; UL Hållnäs, Östervåla; DAL Våmhus; HSL; VB Sävar; NB (lmf), 
bekkasei' n BL Förkärla, bekkasrti VB Lövånger, bekasrn UL Harg, pikkasi'n 
UL Blidö, pikkasjr ner (pl.) UL Blidö; bekastri'nten (b.f.) SM Hjortsberga, 
Virestad, bäkkasrna SK Hallaröd, Hästveda, Munkarp; HA Skrea. 

Betydelser: Beckasin syftar vanligen på enkel-, dubbel- och dvärgbeckasin 
eller »en mindre vadare» (Boström Andersson 1996 s. 242). Från Våmhus i 
Dalarna anges att beckasin även kunnat beteckna en invånare i Bäck. Den 
som vill gå till botten med vilka fågelarter som innefattas i ordet beckasin och 
dess olika latinska benämningar utifrån uppgifter på dialektbeläggen hänvi-
sas till Boström Anderssons arbete. 

Kommentar: Ordet beckasin är belagt från större delen av Götaland, från näs-
tan hela Svealand och från stora delar av Norrland. Förutom den vanliga tre-
staviga formen har även en fyrstavig form belagts, från Skåne och Halland. 
Tecken på dialektanpassning är t.ex. diftongering av senare ledens långa vo-
kal i bekkaser n från Blekinge och bäkkasäin från Halland. Grav accent före-
kommer i former från Halland och Bohuslän, t.ex. bäskkasin o.d. Från några 
socknar i Uppland har former med initialt p, möjligen i anslutning till picka, 
antecknats. — 1 svenskan är beckasin känt sedan 1749. Ordet har keltiskt ur-
sprung men svenskan har närmast fått det från franskans Hcassine 'enkel 
beckasin', en diminutivavledning av bhusse ' morkulla' , som är avlett av bec 
'näbb'; »namnet Ucasse är föranledt af fågelns långa näbb» (SAOB B 558). 

begonia 

Utbredning: Skåne, Halland, Södermanland, Värmland, Västmanland, Medel-
pad, Jämtland. 

Former: bego'nia VSTM Medåker, bego'ni o.d. VRM Rämmen; MP Njurunda, 
bigo'nia o.d. HA Knäred; VSTM Fellingsbro, bigo'ni JL Revsund, bigosnja 
SDM Sorunda, bigo'nie SK Vellinge. 

Betydelse: 'begonia' (Begonia Frxbelii) samtliga anf. orter. 

Kommentar: Både den skiftande vokalismen, e och ii första stavelsen, bort-
fall av finalt a, t.ex. bigo'ni från Revsund i Jämtland, liksom grav accent i 
exempel från Skåne och Södermanland tyder på dialektanpassning. Skäl till 
den tämligen ringa utbredningen kan vara att upptecknarna inte ansett ordet 
begonia tillhöra det dialektala ordförrådet. — Benämningen är känd i svenskan 
sedan 1854 (SAOB B 730). SAOB och Hqt I uppger att Ugonia bildats till 
efternamnet på fransmannen Michel B4on, generalintendent på San Domingo 
(1600-t.). Wess&I och NEO anger franskt ursprung för ordet. 
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beige 

Utbredning: Småland, Västmanland. 

Former: bä'sj VSTM Medåker, °bes- (i ssg) SM Urshult. 
Betydelse: 'ljust grågul, beige' anf. orter. 

Kommentar: De mycket fåtaliga beläggen visar att ordet varit i det närmaste 
okänt i dialekterna. Formen bes- i Småland är tecken på dialektanpassning. — 
Beige som adj. har noterats i svenskt skriftspråk första gången 1895 (SAOB 
B 919). Enligt SAOB är ordet ett lån från franskan; dess yttersta ursprung 
anges som ovisst, Wess&I och NEO anger som en möjlighet att det ytterst är 
en bildning till italienskans bambagia 'bomull'. 

belementa 

Form: belemä'nta HA Träslöv. 
Betydelse: 'väsnas' o.d. 

Språkprov: Dondra o belemä'nta anf. ort. 
Kommentar: Utgångsform för det enda belägget på belementa är parlamenta 
med former som pelementa o.d. (se vidare HalMn 1999). 

berlock(a) 

Utbredning: Skåne, Halland, Västergötland, Bohuslän. 
Former: balå'kk o.d. HA Frillesås, Lindome, Skrea, Träslöv; VG Jung, 
Otterstad, Solberga, Stenstorp, Särestad, bals'kk HA Lindome, bala'kk BO 
Hjärtum, berlo'kk SK Reslöv, 'bärlokker (pl.) VG Flundre hd, balå'kker (pl.) 
BO Klövedal, bala'kker (pl.) BO Skredsvik, bala'kker (pl.) BO Forshälla, 
Mo, Sanne, Solberga, Tossene, Ytterby, bakakker (pl.) BO Brastad, Bro, 
balå'kka HA Vanda, bala'kka BO Bro, Foss, Kville, Tanum, Västerlanda, 
Öckerö, bala'kke BO Tjärnö, baslakka BO Torp, balakke BO Tjärnö. 
Betydelser: 'prydnadsberlock' o.d. SK Reslöv; HA Frillesås, Lindome, Skrea, 
Träslöv; VG Jung, Otterstad, Solberga, Stenstorp, Särestad; BO Västerlanda, 
'örhänge' HA Lindome, Vallda; VG Flundre hd; BO Brastad, Bro, Forshälla, 
Foss, Klövedal, Kville, Mo, Sanne, Skredsvik, Solberga, Tanum, Tjärnö, Torp, 
Tossene, Ytterby, Öckerö, 'hårprydnad' BO Hjärtum, 'nedhängande tofs (av 
sot m.m.)' BO Ytterby, 'kladd av smuts i hår' VG Stenstorp. 

Språkprov: °I öra där hängde stora örbalå'cker utå gull VG Otterstad. Ja 
laröpper å däkk dänn danne ballå'kken; dä stå-ute te å kamma ut sånna dara 
ballå'kker um em velle ai så Aula VG Stenstorp. 
Avledning: berlockare 'örhänge' VG Bollebygd. 
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Kommentar: Formen är vanligen tvåstavig; i Halland och Bohuslän finns pa-
rallellt även en trestavig form. Ordets första stavelse ber- uttalas i regel ba- i 
Halland, Västergötland och Bohuslän i enlighet med en från sydsvenskt om-
råde känd tendens att kort ä öppnas till a framför r + en annan konsonant (se 
t.ex. Pamp 1978 s. 66). De former på ber- eller bär- som anges några få 
gånger avspeglar rikssprå'ksuttal av ordet. Vokalen i andra stavelsen växlar 
mellan öppet eller slutet a och slutet å-ljud. Ordet uppträder ofta i pluralis — 
berlocker och örhängen likställs inte sällan. Förutom 'prydnadsberlock' o.d. 
och mera preciserat 'öronberlock' har ett par avvikande lokala betydelser, 
utvecklade ur den av 'berlock', antecknats: 'nedhängande tofs (av sot m.m.)' 
från Ytterby i Bohuslän och 'kladdig smuts i hår' från Stenstorp i Västergöt-
land. — SAOB jämför med tyskans Berlocke, som kommer av franskans 
breloque, i franska dialekter och äldre franska även berloque; ordets tidigare 
historia är okänd. NEO: av fra. berloque. Ordet är belagt första gången i 
svenskan omkring 1760 (NEO s. 125). 

berså 

Utbredning: Skåne, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, Östergöt-
land, Södermanland, Närke, Värmland, Uppland, Västmanland, Hälsingland, 
Medelpad, Lappland, Norrbotten. 

Former: bärså' o.d. SDM (lmf); MP Njurunda; bars8'y HA Veinge, bad' 
BO Hjärtum, bä' o.d. VG Stenstorp; ÖG Väderstad; SDM Gryt, Sorunda; 
NK St. Mellösa, Viby; VRM Grava; VSTM Medåker; NB Piteå, be' o.d. 
NK Knista; UL Skuttunge, ba' HA Fagered; VG Jung, Ryda; HSL Hanebo; 
bes8'ån (b.f.) SM Kalmar, baseå' SM S. Hestra, baså'r o.d. SM Gränna lfs, 
Jönköping; VG Varnhem; ÖG V. Ryd, 'be'rsån (b.f.) LPL Fredrika, bårsdu 
SK Ö. Äspinge. 

Betydelser: 'berså, lövsal' o.d. samtliga anf. orter. 

Språkprov: Vi sdttåm i bagi'en å drulekåm t8ddioa 'vi satt i bersån och 
drack toddyar' HA Fagered. Här brukä dämm föra besrsåa båtti rönn 'här är 
det vanligt att man använder rönn när man gör en berså' LPL Fredrika. 

Kommentar: I stora delar av Sverige är ordet berså känt. Det har ljudmässigt 
anpassats till de dialekter där det upptagits. I stället för att uttala konsonan-
terna i förbindelsen -rs- var för sig uttalas de i norra Götaland, i delar av 
Svealand och på spridda ställen i Norrland liksom i riksspråket som sje-ljud. 
I Småland, Västergötland och Östergötland har -rs- övergått till -s-; samman-
smältningen av r och s har i enlighet med ett känt dialektdrag i dessa områden 
»flyttats fram» (Pamp 1978 t.ex. s. 71). Vokalkvaliteten skiftar mellan e, ä 
och a i första stavelsen. Riksspråkligt ber- övergår till ba- i Småland, Hal-
land, Västergötland och Östergötland; jfr berlock ovan. Exempel på diftonge- 
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ring av vokalen i andra stavelsen finns från t.ex. Skåne, Småland och Hal-
land. I uppteckningarna översätts berså inte sällan med 'lövsal'. Lövsal tycks 
i Skåne, Blekinge och Småland vara en vanligare benämning på företeelsen 
än berså. — Ordet berså har lånats från franskans berceau 'vagga', 'valvgång 
av träd', 'lövsal', en avledning av äldre bers 'vagga' med okänt ursprung. I 
svenskan är första belägget på ordet berså från 1751, i bet. 'gång el. väg 
omgiven av häckar el. träd som bildar ett valv över densamma' (SAOB B 
1346). Den betydelse som också dialektbeläggen anger har dokumenterats i 
skriftliga källor första gången 1771. Det kan noteras att berså varken tas upp 
i NO, Omåls0 eller FO. 

betong 

Utbredning: Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, 
Medelpad, Norrbotten. 

Former: betå'gy o.d. HA Fagered, Veinge; VG Jung; MP Njurunda, betå'oog 
NB Överkalix, beta 09 BL Sturkö, beta yo o.d. SK Näsum; BL Ronneby lfs (i 
ssg), betaoy SM Kvenneberga, beto'n HA Fagered, bitå'ffig NB Överkalix, 
batå'yo SK Skurup, Stenestad, Tygelsjö, Vallkärra, °batang- (i ssg) SK Björne-
kulla, be'ton HA Fagered. 

Betydelse: 'betong' samtliga anf. orter. 

Kommentar: Ordet är relativt nytt i dialekterna, uppteckningarna är gjorda 
från 1920-talet och framåt. Vokalen i första stavelsen är vanligtvis e, men 
från Skåne finns belägg på former med a i samma ställning. Från Överkalix i 
Norrbotten anges även i, bitå 'g. Vokalen i den betonade slutstavelsen har 
diftongerats i Skåne, Blekinge, Småland och Norrbotten. De från Fagered i 
Halland belagda formerna beto'n, be'ton är avvikande genom avsaknaden av 
finalt ng-ljud och o-vokalism i andra stavelsen, den ena formen dessutom 
genom att ha akut accent på första stavelsen. — Ordet betong finns även i 
danskan, nederländskan, tyskan och engelskan (SAOB B 2038 f.) och kom-
mer av franskans Mon, en modem dialektform av fornfranskans betun, av 
latinets bitumen. Äldsta belägget på betong i svenskan härrör från 1856 (knap-
past 1656 som anges i Hqt II s. 837). 

bigarrå 

Utbredning: Skåne, Blekinge, Öland, Småland, Halland, Västergötland, Öster-
götland, Södermanland, Närke, Värmland, Uppland. 

Former: 
1) bigarång(er) o. likn. m. o. f.: bigarå' o.d. SM Alseda, Blackstad, Dalhem, 
Dädesjö, Hjortsberga, Kalmar, Kristdala, Kråksmåla, Näshult, Ryssby, S. Vi, 
Tuna, Voxtorp, Åby; VG Jung, Ryda (i ssg); OG Askeby, Kisa, Malexander, 
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N. Vi, Rinna, Rök, Skönberg, Stora Åby, Väderstad, Västerlösa, V. Eneby, 
V. Harg, Åtvidaberg, Örtomta, Ö. Husby, Ö. Ryd; SDM (lmf), Mellösa, 
Ytterselö, Överselö; VRM Fryksdals hd; UL Adelsö, Frötuna, bigara'ygg o.d. 
SK Ö. Broby; BL Listers hd, Hällaryd, Ronneby lfs, biggarå'yo o.d. BL Ronne-
by lfs, bigarå'g SM Kråksmåla; ÖG Tjällmo, 'beggarånger (pl.) o.d. NK 
Gällersta, St. Mellösa, °beggaraonge (pl.) BL Rödeby, bigara'ggår (pl.) SK 
Hallaröd, Munkarp, bigarå'gger (pl.) SDM Sorunda, °byggaråong (i ssg) BL 
Jämshög, Mörrum, bijarå'gger (pl.) ÖG Stora Åby, birrarå'gyår (pl.) SK Fosie, 
pigarå'ger (pl.) SDM Kloster, bigaro'ner (pl.) o.d. ÖG Kvarsebo, Rönö, 
Stjärnorp, Ö. Husby, Ö. Ny; södra SDM (lmf), bigaro'ner (pl.) o.d. ÖG 
Stjärnorp, biarå'gg o.d. SK Borrby, Bosarp, Burlöv, Fosie, Fågeltofta, Gen-
arp, Görslöv, Halmstad, Husie, Höganäs, Kivik, Knisslinge, Kropp, Kvid-
inge, Kvistofta, Lund, Nävlinge, Ravlunda, S:t Olof, Smedstorp, Stoby, Sövde, 
Tottarp, Villie, Vinslöv, Väsby, Önnarp, Ö. Hoby; ÖL Ekby, Gårdby, Gärds-
lösa, Köping, Torslunda; SM Tjust, Askeryd, Bondstorp, Fryele, Förlösa, 
Gränna lfs, Järstorp, Jönköping, Kalvsvik, Lekeryd, Linderås, Ljungarum, 
Lönneberga, S:t Sigfrid, Svenarum, Urshult; HA Hasslöv (i ssg); VG Jung; 
ÖG Ödeshög; NK (lmf), biarå'g NK Knista, bierå'gg o.d. (i ssg) SK Alstad, 
biara'ger (pl.) o.d. SK Önnarp, °biaraung o.d. SK Stoby; SM Dädesjö, Jät, 
Lenhovda, Urshult, biara4go SM Hallaryd, biara'ygger (pl.) SM Tingsås, 
biarayggs (pl.) SM Kalvsvik, biara'g o.d. SK Bosjökloster, Farstorp, 
Färingtofta, Hörby, Ignaberga, Ingelstorp, Matteröd, N. Sandby, Nävlinge, 
Skepparslöv, Sörby, Tjörnarp, Tosterup, Vinslöv, V. Karup, V. Torup, 
Önnestad; SM Angelstad, Göteryd, Visingsö, biaro'g o.d. ÖL Långlöt, Löt, 
Persnäs, Torslunda; SM Byarum; bearåger (pl.) SM Dörby, Kläckeberga, 
braråger (pl.) VG Ryda, bfaraggår (pl.) SK Äspinge; birå'gger (pl.) o.d. SK 
Borrby, Håslöv, beralong o.d. SM Linneryd, Långasjö, Väckelsång, börau'g8 
(pl.) SM Älmeboda. 

bigarånga o. likn. f.: °byggaraunga SK Näsum, biljarå'goa SK S. Mellby, 
bigarå'ngla SK södra Luggude hd, biarå'ga o.d. SK Rinkaby, Vitemölle, Ö. 
Vemmenhög, biardgya SK Harlösa, HA Sällstorp. 

bigarrå m. o. n.: bigarå' o.d. SM Bringetofta, Hallingeberg, Ålem; SDM 
Sorunda; UL Adelsö, bigara'y o.d. HA Skrea; SM Torsås, bigan'y HA Knä-
red, Veinge, bigara'u SK södra Luggude hd, bigarå o.d. SM Kristdala, Mister-
hult; VG Solberga, ÖG Gryt, Tjärstad, biarå'o.d. SM Sjösås; HA Stamnared, 
biard'y o.d. SM Markaryd, Virestad, biara'yer (pl.) HA Morup. 

Betydelser: 'bigarrå(er), ett slags (stort) körsbär' samtliga anf. orter, 'om 
bigarråträd' SK Näsum; SM Angelstad, Jät, Långasjö, Näshult, Sjösås, Tors-
ås, Väckelsång; UL Adelsö. 

Språkprov: Fu'lana (fåglarna) ta'r 	biaro'ggerna SK Kropp. Biarå'er 
monna trlegare änn asndra tjessebar 'bigarråer mognar tidigare än andra 
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körsbär' HA Stamnared. Bigarå"ger ha falit klrdka gre'na, di vä'kser fö fo't 
'bigarråträd har fasligt bräckliga grenar, de växer för fort' SM Näshult. 
Kommentar: Bigarrå förekommer vanligen i pluralis och syftar då oftast på 
bären. Mer sällan avser bigarrå trädet. Ordet har belagts från Skåne i söder 
upp till Värmland. Huvudformerna, bigarång(er), bigarånga och bigarrå, är 
sammanfattningar av ett flertal variantformer. Det är omöjligt att i varje en-
skilt fall avgöra om de plurala formerna hänför sig till formerna bigarrång 
o.d. eller bigarrånga o.d. Från Östergötland finns ett exempel på att g försva-
gats till j: bijarålgger (pl.) Östergötland. Vanligt är att g fallit: biarå'gn o.d. 
Skåne, Öland, Småland, Halland, Västergötland, Östergötland, Närke, biarå' 
o.d. Småland, Halland. Några exempel visar att även hela den stavelse som 
-g- inleder kunnat falla: birå'yyår (pl.) o.d. Skåne, bera'gng o.d. Småland. I 
en form från Skåne, birrarå'ggår (pl.), har -g- ersatts av -r-. Vokalen i första 
stavelsen har i Småland och Närke på sina håll öppnats till e, en utveckling 
som i Småland någon gång gått vidare till ö. Det är känt att b har en labialiser-
ande inverkan på en omedelbart följande orundad vokal, vilket möjligen också 
avspeglas i formerna °byggaraunga från Skåne och °byggaråong o.d. från 
Blekinge, vilka dock även kan vara att betrakta som urspårade och mekaniskt 
anslutna till bygga. Diftongering av vokalen i sista stavelsen uppges från Skåne, 
Blekinge, Småland och Halland. I några former har slutstavelsens å öppnats 
till a, t.ex. bigara'gyår (pl.) Skåne och biard g o.d. flera socknar i Skåne och 
Småland. I formen biaro'y o.d. som tecknats upp på Öland och i Småland har 
vokalen ett slutnare uttal. Grav accent förekommer på sista stavelsen i några 
pluralformer, bigar4per, bigarå'er, enligt uppteckningar från Södermanland; 
grav accent på den första stavelsen har noterats i Småland, Västergötland och 
Östergötland: bigarå o.d. Bland variantformerna förekommer även ett ex-
empel med p i stället för b initialt: pigarå'Rer (pl.) Södermanland. En klart 
urspårad form är bigarå'ngla, känd från Skåne genom ett belägg (anslutning 
till rangla eller rångla 'långt, smalt träd, stång' e.d.?). — Äldsta belägget på 
ordet i svenskan är enligt SAOB (B 2484) från 1739: bigaronner pl.; formen 
bigarrå uppträder tidigast 1745. Beträffande ordets härledning ger SAOB 
(a.st.) följande upplysningar: »jfr dan. o. t. bigarreau, eng. bigarreau (o. 
bigaroon), af fr. bigarreau (prov. äfv. bigarouno), af bigarrer, göra brokig, 
af okänd härledning. Formen bigarong torde bero på fr. (läs)uttal af ngn -n-
form i fr. 1. eng. 1. af en till pl. bigaron(n)er bildad sg. bigaron. Pl. bigaron(n)er 
torde hafva uppkommit som sidoform till pl. bigaron, bigarån.» 

biljard 'biljardspel', 'biljardbord', 'om lokal för biljardspel'. 

Utbredning: Skåne, Öland, Halland. 

Former: biljg'rd o.d. SK Gråmanstorp (i ssg), Hallaröd, Malmö, Munkarp, 
Ystad, bilja'rd o.d. HA Veinge. 
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Betydelser: 'biljardspel' SK; HA Veinge, 'om lokal för biljardspel' SK Halla-
röd, Munkarp, 'biljardbord' SK Hallaröd, Munkarp. 

Kommentar: Materialet är litet och uppgifterna på uppteckningarna få. Både 
former och betydelser är mer eller mindre riksspråkliga. Öppet a i den andra 
stavelsen i former från Skåne tyder på viss dialektanpassning. — Ordet bil-
jard, med äldsta belägg i svenskan från 1690, kommer av franskans billard, 
möjligen bildat till franskans bille 'kula' (SAOB B 2590). Annorlunda Wess61 
och NEO beträffande franskans billard: av provensalskans bilhard 'lång stav'. 

biljett 
Utbredning: Samtliga landskap utom Dalsland, Dalarna, Ångermanland, Lapp-
land. 

Former: biljä'tt o.d. SK Asmundtorp, Bosjöldoster, Degeberga, Finja, Halla-
röd, Lyby, Munkarp, Näsum, Väsby, Åhus, Ö. Broby; BL Listers hd, Mjällby; 
ÖL Segerstad; SM Dörby, Kläckeberga, Traryd; HA Breared, Enslöv, Fage-
red, Knäred, Landa, Ljungby, Stamnared, Veinge; VG Jung; BO Hjärtum, 
Ytterby; ÖG V. Ny; SDM (lmf); NK (lmf), Skagershult; VRM Nordmark; 
VSTM Medåker; GST Ockelbo, Hamrånge, Årsunda; VB (lmf), bilejä'tt HA 
Fagered; VG Marum, Säter, 'biljärt södra VB, billjätt BO Näsinge; HSL 
Järvsö; HRJ Lillhärdal; MP Njurunda, Selånger, Torpa, 	ÖG Tjällmo; 
VSTM Norberg, biljelt o.d. SK Bara hd, Ljunits hd, Lund, Reng, Simris-
hamn (i ssg), Ö. Vemmenhög; HA Lindome, Vallda; GL Lau; SDM Härad; 
UL Film, Harg, Skuttunge, Östervåla; GST Ockelbo, billjett o.d. SM Torsås; 
UL Frötuna, Gräsö, Vätö; HRJ Vemdalen; JL Marieby; NB Nederkalix, Töre, 
bi'lljett UL Gräsö, Vätö, belljä'tt o.d. BL Bräkne-Hoby; SM Hovmanstorp; 
HA Skrea, belejä'tt HA Ljungby, belje'tt SM Ljuder, belljett VB Burträsk, 
bilestter (pl.) SDM Sorunda. 

Betydelser: 'biljett', 'inträdesbiljett' SK Bara hd, Ljunits hd, Bosjökloster, 
Finja, Hallaröd, Munkarp, Reng, Väsby, Ö. Vemmenhög, Åhus; BL ÖL SM 
HA Breared, Enslöv, Fagered, Knäred, Landa, Ljungby, Skrea, Stamnared, 
Veinge; VG OG SDM NK VRM UL VSTM GST HSL HRJ MP JL VB NB, 
'inbjudningskort' SK Bara hd, Ljunits hd, Asmundtorp, Degeberga, Lund, 
Lyby, Näsum, Ö. Broby; HA Lindome, Vallda. 

Språkprov: Va k8 'star biljä'tn? NK Skagershult. F 'r bd di i begra'vniy, nu' 
feka-di bilje'tter 'förr bjöd man till begravning muntligt, nu skickar man in-
bjudningskort' HA Vallda. 

Kommentar: Ordet har stor utbredning i dialekterna; belägg på det saknas 
alltså endast från Dalsland, Dalarna, Ångermanland och Lappland. Form-
mässigt har det inte undergått några stora förändringar. Den första vokalen 
har sänkts från i till e enligt uppteckningar från Blekinge, Småland, Halland 
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och Västerbotten. Vokalen i slutstavelsen är e eller ä, enligt ett belägg från 
Östergötland även a. Inskott av e, t.ex. bilejä'tt, uppträder i uppteckningar 
från Halland och Västergötland. Troligen avspeglar -rt i formen °biljärt från 
södra Västerbotten ett supradentalt uttal av t. Akut accent på sista stavelsen är 
vanligast; exempel på uttal med grav accent på första stavelsen finns från 
Småland, Uppland, Hälsingland, Härjedalen, Medelpad, Jämtland, Väster-
botten och Norrbotten. — Biljett kommer av franskans billet, av äldre franskt 
billette, bullete, av latinets bulla. Ordet är belagt i svenskan första gången ca 
1690 i betydelsen 'mindre brev'; första belägget på betydelsen 'inträdeskort' 
är från 1741 (SAOB B 2594). 

biljon 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Halland, Västergötland, Västerbotten, Norr-
botten. 

Former: bilj(2'n SK Rå, biljå'on NB Nederkalix, bilio'n HA Veinge, bilhjQ'n 
VG Solberga, bihjo—km NB Nederkalix, Töre, belj(2'n BL Listers hd, belefo'n 
HA Skrea, betfän VB Burträsk. 

Betydelse: 'biljon' samtliga anf. orter. 

Kommentar: Ordet har belagts sporadiskt dels i sydvästra Götaland, dels långt 
norrut, i Västerbotten och Norrbotten. Beläggen innehåller uttalsuppgifter men 
knappast utförligare betydelseuppgifter än 'billion' eller kommentaren »riks-
språkets betydelse». Första stavelsens i har sänkts till e i former från Ble-
kinge, Halland och Västerbotten. Inskottsvokal förekommer i former från 
Halland: belejo'n, Norrbotten: bihjå'un och Västerbotten: betjon. — I for-
men billion fmns ordet i tyskan, engelskan och franskan. Det har bildats med 
bi- efter mönster av million för att beteckna andra digniteten av en million. 
Enligt Hqt I (s. 71) härrör det från franskan där dess betydelse också kan vara 
'tusen millioner'. Äldsta belägget i svenskan är från 1727. 

biograf 

Utbredning: Skåne, Halland, Västmanland, Medelpad. 

Former: biograTSK Bosarp, Burlöv (i ssg), Ekeby, Grevie, Lund, Raus, Ö. 
Ljungby, biogrgTo.d. HA Veinge; VSTM Medåker, 'biografMP Njurunda. 
Betydelse: 'lokal för visning av film' samtliga anf. orter. 

Kortformer: bio bi'o VSTM Medåker, bro SDM Sorunda; UL 'biograf anf. 
orter, 'film' SDM Sorunda; bia bfa SK; BL 'biograf SK Förslöv, Herrestad, 
Ven, Kävlinge, Landskrona, Lund, Malmö, S. Sandby, Ystad, Ängelholm, 
'biografföreställning' SK Landskrona; BL Ronneby lfs. 
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Kommentar: Den geografiska utbredningen för ordet biograf är liten och upp-
gifterna om ordet få. Företeelsen är sentida och inga formförändringar har 
skett. Slutstavelsens a har i Skåne en öppnare karaktär; enligt belägg från 
övriga landskap är a slutet i samma ställning. — Ordet är känt i svenskan 
sedan 1797 men syftade tidigast på den person som skriver biografier över 
kända personer. I betydelsen 'kinematograf har ordet lånats in från frans-
kans biographe (enligt SAOB och Hqt 1). Biografi betydelsen 'lokal för vis-
ning av film' är en kortform för biografteater; användningen är dokumente-
rad i svenskan första gången 1903 (SAOB B 2716). En elliptisk bildning till 
biograf är bio, vars äldsta belägg i svenskan hänför sig till 1913 (NEO s. 
152). En dialektal variant är bia med lokal utbredning i Skåne och Blekinge. 

birameller 

Form: biramti'ller (pl.) ÖG Askeby, V. Harg, Örtomta. 

Betydelse: 'en plommonart'. 

Kommentar: Omkastning av mira- och -bell i mirabell[plommon], har givit 
ordformen biramell(er). (Se även OSD h. 1: abeller, där den förändrade for-
men består i att den inledande stavelsen fallit.) — Mirabell motsvarar frans-
kans mirabelle, av italienskans mirabella; ytterst härrör ordet från grekiskan 
enligt uppgifter i SAOB, WesAn och NEO. Hqt I menar att franskans mirabelle 
egentligen betyder 'plommon från Mirabel' . Ordet är belagt i svenskan från 
1710 (SAOB och NEO); Hqt I anger 1771 för äldsta belägg. 

biribi 'ett slags hasardspel', 'lokal för biribispel' . 

Utbredning: Södermanland, Dalarna. 

Former: °biribi SDM (lmf); DAL Hedemora, Lima, Transtrand, bisribi DAL 
Malung. 

Betydelse: 'ett slags hasardspel' samtliga anf. orter. 

Avledning: biribist bidibi' st 'den som satsar emot (i biribispel)' JL Alsen. 

Kommentar: Ytterst få belägg finns på detta ord; sannolikt har företeelsen 
varit okänd för de flesta dialekttalande. Från Jämtland har belagts avledningen 
biribist, i formen bidibist . Denna form med di stället för r visar att ordet varit 
främmande i dialekten. Biribist kan vara en nybildning i svenskan eller i nå-
got annat språk, varifrån ordet sedan inlånats i svenskan. — SAOB (B 2734) 
jämför ordet biribi med tyskans och franskans biribi, spanskans biribis som 
kommer av italienskans biribisso. Hqt II (s. 867): »väl över fra. (o. ty.?) från 
spa. el. ital., i alla händelser ytterst ital.». I svenskan är ordet belagt första 
gången 1686 (SAOB B 2734). 



42 

bivack 

Form: beva'kkt DAL Malung. 

Betydelse: 'viloläger'. 

Språkprov: Bje'nn låg på beva'kkt ett tag 'björnen »låg på bivakt» ett tag' 
(låg i mera tillfälliga legor, innan han gick i ide). 

Kommentar: Ordet, som bara har belagts från Malung i Dalarna, har tagits 
upp i OÖD. Betydelsen gör det sannolikt att det går tillbaka på franskans 
bivouac 'militärt nattläger under bar himmel', med formerna bivuak eller bi-
vack i svenskan. — Det franska ordet har germansk bakgrund (Hqt II s. 845). 
Formen beva'kkt har möjligen uppkommit genom påverkan av det riksspråk-
liga ordet bivakt ' extravakt' o.d., som kommer av nyhögtyskans Beiwache el. 
Beiwacht. Äldsta belägget på bivack i svenskt skriftspråk är från 1729 (SAOB 
B 2872 f.). 

blam 'blamage', 'klander'. 

Utbredning: Gotland. 

Form: blam GL Fårö, °blam GL (Rietz; GO). 
Betydelse: ' prat, kringlöpande rykte'. 

Språkprov: Et åtislykldet [förskräckligt] blam blant få'lken GL Fårö. 
Kommentar: Rietz bygger sina uppgifter om blam på Carl Säves gotländska 
samlingar; SAOB (B 3037) uppger C. J. L. Almqvist (1844) som källa för 
sina uppgifter om de dialektala betydelserna hos ordet. Herbert Gustavsons 
uppteckning på Fårö i början av 1920-talet är den senaste dokumentationen 
av ordet. Dess gotländska betydelse är att jämföra med den tredje som SAOB 
(a.st.) anger: 'beskyllning, förtal, förklenande rykte'. Till SAOB:s båda 
första betydelser 'klander, tadel' och 'skam, skamfläck', saknas motsvarig-
heter i dialekterna. Betydelser som överensstämmer med gotländskans finns 
enligt SAOB (a.st.) även i danskan och lågtyskan. — Blam är ett lån från frans-
kans blåme ' skam, skamfläck', som är en bildning till verbet blåmer 'kland-
ra'. Det tidigaste belägget i svenskan är från 1635 (SAOB a.st.). 

blamera 

Utbredning: Småland, Gotland, Uppland, Västmanland, Hälsingland, Medel-
pad, Ångermanland, Norrbotten. 
Former: 1) blamera: blame'ra o.d. SM Bergunda, blrame'ra SM Säby, 
blrame're (refl.) MP Njurunda, blrame'r NB Nederkalix, bkame'ra (äv. refl.) 
VSTM Medåker, °blamera o.d. SM Kulltorp; UL Skuttunge; HSL, Delsbo 
(äv. refl.), Forsa, °131ammerä o.d. GL (GO), Lau, blramera (refl.) HSL Hanebo, 
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°blamer (refl.) GL Lau, °131amäre (refl.) ÅM Boteå. —2) bramera: 'bramera 
o.d. GL (GO), Vamlingbo (pret.), 'brammerä GL Lau. 

Betydelser: 'klandra, tala illa om, skämma ut' o.d. GL (GO); VSTM Med-
åker; HSL Delsbo, Forsa, 'skämma ut sig' SM Bergunda; NB Nederkalix; 
refl.: 'skämma ut sig' HSL Delsbo, Hanebo; MP Njurunda; ÅM Boteå; i förb. 
med ut ' (i ond avsikt) sprida ut' HSL, 'lysa, hovera sig, skrodera, tala vitt och 
brett' SM Kulltorp, Säby; GL Lau, Vamlingbo; UL Skuttunge; i förb. med ut 
och refl. pron. sig: 'klä ut sig, spöka ut sig i granna kläder' GL (GO); 'studsa, 
bli förskräckt' GL (GO). 

Nybildningar: blamage blama' sja o.d. SK Nävlinge, Perstorp, Vinslöv, 
blamo' fa SM S. Hestra, flammafa SK Väsby, plama' fa o.d. SK Reslöv, 
plama'sa SK Reslöv, plamaser (pl.) HA Slättåkra 'klavertramp' o.d. SK Pers-
torp, 'större fläck' SK Reslöv, Väsby; SM S. Hestra, 'blåmärke' SK Nävlinge, 
Vinslöv, 'utslag' HA Slättå'kra, 'sårskorpa' SM S. Hestra, 'dyngklump' SK 
Reslöv; blamasika blama'sitja SK Lyngby, plama'seka SK Reslöv 'större 
fläck' o.d. SK Lyngby, Reslöv, 'dyngklump' SK Reslöv. 

Kommentar: Blamera har antecknats på spridda ställen i landet, från Småland 
i söder till Norrbotten i norr. Ordets l är oftast kakuminalt. Två huvudbetydelser 
kan urskiljas: 1) 'klandra, tala illa om, skämma ut' o.d.; 2) 'lysa, hovera sig, 
skrodera, tala vitt och brett' o.d. Från Gotland är båda betydelserna kända. 
Även formen bramera är belagd från Gotland; betydelserna uppges vara 
'studsa, bli förskräckt' och 'hovera sig, skryta, skrävla, tala vitt och brett' 
samt, i förb. med ut och refl. pron. sig, 'klä ut sig, spöka ut sig i granna 
kläder'. Både blamera och bramera kan alltså på Gotland ha betydelsen 'ho-
vera sig, skryta, skrävla, tala vitt och brett'. Hos Rietz upptas blammerå' tadla' 
(Gotland) och blamera 'högfärdas' (Åland), det sistnämnda under uppslags-
ordet brama 'brösta sig, ståta, gå högfärdigt' (Uppland). Rietz, som också 
jämför med östgötskt bråmma ' ståta med vackra kläder', tycks se ett seman-
tiskt samband mellan brama och blamera. Möjligen ansluter sig FO till denna 
uppfattning att döma av den jämförelse som görs mellan blamerad (blamära) 
perf. part. 'högfärdig' och bramma 'skrävla, skryta' m.m. Bramera skulle 
också kunna vara en utökad form av brama, formmässigt påverkad av bla-
mera och andra -era-verb, med en betydelse som motsvarar 'ståta, gå hög-
färdigt' hos brama o.d. Men som t.ex. Elmevik (1994 s. 58 med litt.) påpekat 
är det inte ovanligt att 1, särskilt i förbindelse med b, g och k, i dialekterna 
ersätts med r. — Blamera kommer enligt SAOB (B 3038) av franskans blåmer 
'klandra' som har grekiskt ursprung. Ordet är tidigast dokumenterat 1634. 
Betydelsen 'skämma ut (sig)' är ett senare lån, med tidigaste belägg 1879, 
från tyskans blamieren. Blamage är en franskinspirerad avledning av tyskans 
blamieren bildad i studentspråk vid mitten av 1700-t. Nybildningen har se-
dan lånats in i svenskan (1904 enl. SAOB, 1905-06 enl. Ht I, 1886 enl. 
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NEO). I Skåne har formen blama'sja o.d. antecknats. Liksom i riksspråket 
förekommer betydelsen 'klavertramp', men från socknar i Skåne och Små-
land uppges 'större fläck' och vidare (med mera preciserad innebörd) 'blå-
märke' från Skåne, 'utslag' från Halland, 'sårskorpa' från Småland och 
'dyngklump' från Skåne. Blamasika är troligen en ombildning av blamage i 
anslutning till ord med avledningssuffixet -ika. Jämförbara ordbildningar från 
Skåne är t.ex. plattika 'tunn kaka', (i pl.) 'tunna pannkakor' Frosta hd, 'föt-
ter' Vemmenhögs hd och slättika 'toffel' Luggude, N. Åsbo, Onsjö, Oxie, 
Rönnebergs, S. Åsbo och V. Göinge hdr. 

blancmangé 'ett slags gräddessert'. 

Utbredning: Skåne, Småland, Halland, Södermanland. 

Former: blammafp' o.d. SK Hallaröd, Munkarp; SM Jönköping, blammatk' 
HA Skrea, blamank' SK Lund, blramale' SDM Råby-Rekame. 
Betydelse: 'ett slags efterrätt, blancmangé' samtliga anf. orter. 

Språkprov: Mamma, katten ha vatt i blammafe'en SM Jönköping. 
Kommentar: Den begränsade utbredningen talar för att ordet sällan använts 
av dialekttalande. Desserten har säkerligen serverats av tjänstefolk i herr-
gårdar på landet och i högreståndshem i stadsmiljö, men ordet har knappast 
cirkulerat långt utanför dessa omgivningar. — Blancmangé är först belagt i 
svenskan 1751 (SAOB B 3040); NEO (s. 160) anför 1822 för äldsta belägg. 
Ordets ursprung är franskans blancmanger av blanc 'vit' och fomfranskans 
mangier 'mat' . I formen blancmanger finns ordet även i danskan, nederländs-
kan, tyskan och engelskan. 

blaschas 

Form: blafa's ÖG Vist. 

Betydelse: 'historia, anekdot', 'folksed'. 

Kommentar: Formen blaschas är en ombildning av det dialektala paschas 
o.d., i sin tur en ombildning av franskans passage ' genomgång' , 'ställe', 'över-
gång' m.fl. betydelser (Se vidare HalMn 1995). 

blessera 

Utbredning: Samtliga landskap utom Medelpad. 

Former: 
1) blessera o.d. (inf.): blressee'ra LTL Rasbokil, blresä'r NB Piteå, blräsera 
LPL Dorotea, blräse'r JL Ström, blrikse'ra LPL Jokkmokk, blrikse'rVB Jörn, 
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blrassera ÅM Arnäs, bkelekser o.d. LPL Arvidsjaur; VB Bygdeå, Jörn, Nor-
sjö, Skellefteå, birtilesere o.d. ÅM Trehörningsjö, birilksero.d. LPL Arjeplog, 
Stensele; VB Burträsk, Holmön, Lövånger, Norsjö, Skellefteå, Umeå lfs; NB 
Nederluleå. 

blesserad, blessert o.d. (perf. part.): °blessäre ÅM Boteå, blresä'rä o.d. 
ÅM Högsjö, Multrå, blräse're ÅM Nordmaling, biräse'r JL Ström, blräff_e'ra 
HSL Alfta, 931asserad HL Börstil, Vaksala, blrasead SM S. Vi, birase're JL 
Oviken, birasf rede (pl.) ÖG Åtvid, °blassernä (pl.) GL Lau, blresssere JL Lit, 
Marieby, hird' ssepre ÅM Anundsjö, bira 'sera ÅM Arnäs, b/resp 't SDM 
Björnlunda, blresg'ft HSL Enånger, °blassert o.d. SDM Västerhaninge; UL 
Börstil, Skuttunge, Vaksala, blasif t o.d. SDM Mörkö; HL Åkerby, brespk 
o.d. HSL Norrala, bräspk HSL Norrala, braksgft HSL Trönö, brälckspcl 
HRJ Lillhärdal. 

b) plassera o.d. (inf.): plrase'ra o.d. ÖG Godegå'rd; SDM Aspö; NK Lerbäck, 
plrase're VRM Boda, Köla, plrase'rVRM Brattfors, Lekvattnet, plraseerVRM 
Östmark, plase'ra o.d. SM Aspelands hd; BO Bärfendal, Svarteborg, Krok-
stad, Lur; HSL Ovanåker, cplas(s)era SM (JJLgren väl i sht Östbo hd), pla'ssera 
DSL Håbol, pir& ssera BO Skee, Näsinge, plra'ssere VRM Köla, plrassserVRM 
Dalby, plrasssira Lima, Transtrand, plrasssira DAL Älvdalen, plrasisra DAL 
Malung, plräjse'ra o.d. BO Bro, °plassjera SM Dörby, Hossmo, Kläckeberga. 

plasserad, plassert o.d. (perf. part.): 'plasserad o.d. BL; VRM Hammarö, 
Segerstad, Ölme; ÅM Dal, 'plar(s)era SM (JJLgren väl i sht Östbo hd), plase'ra 
ÖG Jonsberg, pirasse'ra o.d. VRM Färnebo, Karlskoga, Nyed, plrase'rad SM 
Alseda, Näshult, plase'rada o.d. SM Härlunda, V. Torsås, °plasserader SM 
Söraby, 'plaseratGL (GO), plrase'rat NK Ramundeboda, plase'raterVG Åsle, 
'plasere ÖL Segerstad, plrase're o.d. VRM Brunskog; JL Mörsil, Åre, .Mrase'ed 
o.d. SM Blackstad, °plaseräd GL (GO), cplraseräd SDM Åkers och Ö. Rek-
arne hdr, 'placeret SM Hjorted, °plaseren GL (GO), 'plassern GL Lau, plras_em 
VRM Ekshärad, Östmark, p/rasps/i DAL Malung, 'plascherad SM Dörby, 
Hossmo, Kläckeberga, 'plasjeraker) BL, plrasesra SDM Stenkvista, plrasesra 
HL Norrby, °plastairat södra HA, plräse're JL Ström, plräjsg'rad BO Hare-
stad, Spekeröd, plasse'rt SK Ingelstad, °plasert SDM; DAL St. Skedvi, 
plase'rtår SK Hallaröd, Munkarp, Ö. Vemmenhög, p/asp't UL Skuttunge, 
c'plase'rtUL Singö, plrasp't NK Knista; HL Nora, Norrby; VSTM Ramsberg, 
Västerfärnebo, pkaseker o.d. SDM Åkers och Ö. Rekarne hdr, Dunker, V. 
Vingåker, Årdala; GST Ockelbo, Ovansjö, Torsåker, plrasp't o.d. DAL By, 
Nås, plrase'd DAL Venjan, plase't o.d. DAL Husby; GST Hille, Ovansjö, 
plrassel DAL Säter, plassy't(er) o.d. SM Bondstorp, Järstorp, N. Sandsjö, 
pirasytter SM Lommaryd, plra§p't DAL Folkärna, plafp'rtår SK Ö. Vemmen-
hög, plrafp't GST Torsåker, plraff't GST Torsåker, plrasse_cl HRJ Lillhärdal, 
pira'ssia DAL Lima, Transtrand, pirasisq DAL Malung. 
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Betydelser: 
(inf.) 'såra, skada, illa tilltyga' o.d. SM (JJLgren väl i sht Östbo hd), Dörby, 
Kläckeberga; BO; DSL Håbol; ÖG Godegård; NK Lerbäck; VRM Färnebo 
hd, Boda, Brattfors, Dalby, Köla, Lekvattnet, Nyed; UL Rasbokil; GST 
Ockelbo; HSL Alfta; ÅM Högsjö, Trehörningsjö; LPL Dorotea, Jokkmokk; 
VB; NB Nederluleå, Piteå; 'skadskjuta' UL Singö; JL Ström; LPL Arjeplog, 
Arvidsjaur, Stensele; VB Burträsk, Bygdeå, Holmön, Jörn, Lövånger, Nor-
sjö, Skellefteå, Umeå lfs; NB Nederluleå; 'slå sönder, förstöra' (om sak) VRM 
Dalby; DAL Lima, Malung, Transtrand, Älvdalen; ÅM Trehörningsjö. — (perf. 
part.) 'sårad, skadad, illa tilltygad' SK Ingelstads hd, Hallaröd, Munkarp, Ö. 
Vemmenhög, BL; SM (ULgren väl i sht Östbo hd), Aspelands hd, Alseda, 
Bondstorp, Härlunda, Järstorp, N. Sandsjö, Söraby; VG Åsle; BO Sörbygdens 
hd, Harestad, Krokstad, Skee, Spekeröd; GL Lau; ÖG Jonsberg, Åtvid; SDM 
Åkers och Ö. Rekarne bår, Aspö, Björnlunda, Dunker, Stenkvista, Väster-
haninge, V. Vingåker, Årdala; NK Knista, Ramundeboda; VRM Brunskog, 
Ekshärad, Färnebo, Hammarö, Karlskoga, Nyed, Segerstad, Östmark; UL 
Börstil, Enåker, Norrby, Singö, Skuttunge, Vaksa1a; VSTM Västerfärnebo; 
DAL By, Folkärna, Venjan; GST Hille, Ockelbo; HSL Alfta; JL Lit, Marieby, 
Mörsil, Oviken, Åre; ÅM Anundsjö, Arnäs, Boteå, Högsjö, Multrå, 
Nordmaling, Trehörningsjö; NB Nederluleå; ' skadskjuten' UL Singö, HSL 
Enånger; VB Holmön, Jörn, Umeå lfs, NB Nederluleå; 'skröplig, ofärdig, 
invalidiserad, sjuk, urståndsatt att arbeta' o.d. ÖL Segerstad; SM Blackstad 
Dörby, Hjorted, Hossmo, Kläckeberga, Näshult, S. Vi, V. Torsås; BO Bro, 
Bärfendal, Lur, Svarteborg; SDM Åkers och Ö. Rekarne hdr, Mörkö; VRM 
Nyed, Ölme, Östmark; UL Nora; VSTM Ramsberg, Västerfärnebo; DAL Ö. 
Västerdalarna, Husby, Malung, Nås, St. Skedvi, Säter; GST Ockelbo, Ovan-
sjö, Torsåker; HSL Norrala, Ovanåker, Trönö; HRJ Lillhärdal; 'angripen' el. 
'besvärad (av snuva m.m.)' JL Ström; 'besvärad, betungad' södra HA; 'hjälp-
lös', 'maktlös' UL Åkerby; DAL Husby; 'kasserad' SK Ö. Vemmenhög; 'per-
plex' SM Lommaryd. 

Språkprov: Ja har vurti så blasg't [ofärdig] SDM Mörkö. Se här hsles e'kta 
[hur gikten] ha pliase're mö i figrgne! VRM Brunskog (1897). Plräse're ta 
krima 'angripen av, besvärad av snuva(n)' JL Ström. Hdran var blrfkkse'rä 
[skjutskadad] i be'Inä, so at besjnpöypa [benpipan] stak framm NB Neder-
luleå. 

Avledning: blessering °plasjeringen (b.f.) 'skada' sydöstra BL. 
Kommentar: Blessera har mycket stor utbredning i svenska dialekter; belägg 
saknas som nämnts ovan endast från Medelpad. Formvarianterna är många. I 
en första indelning har b- och p-former skiljts ut. Inom dessa avdelningar har 
även en uppdelning av infinitiv- och perfektparticipformer gjorts. Grovt är b-
formerna dessa: blessera, blasera, bliksera, bräsera, bräcksera, braksera. 
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När det gäller former som bliksera, bräcksera och braksera tycks associa-
tionerna ha gått till blixt och blixtra, bräcka och braka. Sammanfattande form 
på p är plassera, som säkerligen anknutits till placera. P-formerna är ganska 
talrika, vilket bl.a. beror på den stora variation som ändelserna i perfekt parti-
cip uppvisar. Det framgår klart att blessera med vissa undantag mest före-
kommer i perf. part. i adjektivisk användning. Den vanligaste betydelse-
uppgiften är ' såra(d), skada(d)'. Från några landskap har preciseringen 'skad-
skjuta, skadskjuten' tillfogats. Från Dalby i Värmland och Lima, Malung, 
Transtrand och Älvdalen i Dalarna uppges betydelsen 'slå sönder, förstöra', 
vilket visar att blessera i likhet med andra ord med betydelser som är relate-
rade till hälsotillstånd även kunnat användas om saker och ting (jfr Kärrlan-
der 1993, t.ex. s. 143). SAOB (B 3149) meddelar motsvarande betydelse men 
markerar att den har skämtsam innebörd, vilket inte framgår av dialektbe-
läggen. Betydelser som 'skröplig, ofärdig, invalidiserad, sjuk' o.d. är belagda 
från Öland och Småland i söder till Härjedalen i norr. Orsak till det försäm-
rade hälsoläget kan vara endera sjukdom eller olyckshändelse. En precise-
ring ger betydelseuppgiften 'angripen, besvärad (av snuva(n))' från Jämt-
land. Två betydelseuppgifter tycks avvika från övriga och möjligen förelig-
ger här något missförstånd: 'kasserad' från Ö. Vemmenhög i Skåne och 'per-
plex' från Lommaryd i Småland. — Blessera kommer av franskans blesser 
och har germanskt ursprung. Det tidigaste belägget i svenskt skriftspråk är 
från 1637 (NEO s. 162). Ordet har motsvarigheter beträffande både former 
och betydelser i finlandssvenska dialekter (se FO). En avledning till blessera 
är den nybildade formen blessering, uppgiven från sydöstra Blekinge. 

blessyr 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Småland, Dalsland, Närke, Ångermanland. 

Former: bläsu'o SK Glimåkra, °blässyr ÅM Anundsjö, cblasy'r NK Ham-
mar, blassu'ä o.d. BL Hjortsberga, Listerby, blasseu'ra BL Nättraby, plassu'r 
DSL Håbol2Plas(s)yr SM (JJLgren väl i sht Östbo hd). 

Betydelser: 'blessyr, sår' SK BL SM DSL NK, 'grunt, mindre sår' ÅM. 

Kommentar: Också när det gäller detta ord förekommer både b- och p-for-
mer. Det finns exempel på bla- i stället för ble- (blä-). Från Blekinge är en 
trestavig form belagd: blasseura från Nättraby. Vad betydelsen beträffar är 
uppgifterna entydiga; en preciserad innebörd uppges från Ångermanland: 
'grunt, mindre sår'. — Blessyr kommer av franskans blessure som är en avled-
ning av blesser. Äldsta belägg i svenskan är från 1660 (SAOB B 3149). 

blond s. 'ett slags skir spets'. 

Utbredning: Skåne, Öland (i ssg), Småland (i ssg), Östergötland. 
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Former: b/å 'ndårBillinge (i ssg), Hörby, Kvidinge, N. Rörum (i ssg), °blånder 
SK Ö. Espinge, bld'nclå- o.d. ÖL Gårdby (i ssg); SM Hallaryd, 'blonder o.d. 
SK Jonstorp, Skurup; SM Torsås (i ssg); ÖG Ekeby, blo'ndär SK Andrarum, 
Lyngby, Önnarp. 

Betydelser: ' (silkes)spets(ar)' anf. orter. 

Kommentar: Ordet förekommer vanligen i pluralis. Betydelsen 'spets(ar)' har 
några gånger specificerats närmare. Så är t.ex. enligt ett belägg från Skåne, 
daterat till slutet av 1800-t., blonder synonymt med 'fin svart spets'. Spetsens 
användning anges bl.a. genom följande betydelseuppgifter: 'ett slags tunn 
spets till ett förkläde', 'en spets som satt runt ikring ett huvudkläde'. — Blond 
är sannolikt en ellips av franskans dentelle blonde, till franskans blond adj. 
Råsilkets ljusa färg är den troliga anledningen till benämningen (SAOB B 
3460). Även i nederländskan, tyskan och engelskan används benämningen 
blond, i formen blonde, för motsvarande företeelse. I svenskan är ordet känt 
sedan ca 1755 (NEO s. 170). 

blond adj. 

Utbredning: Skåne, Västmanland. 

Form: blo'nd o.d. SK Reng, blrå'ndVSTM Medåker. 

Betydelse: 'blond' SK, 'ljushårig' VSTM. 

Kommentar: Blond har knappast varit ett ord som dialekttalande i allmänhet 
använt för att beskriva ljus hårfärg, därav de få dialektbeläggen. — Ordet kom-
mer från franskans blond, fornfranskans blunt, blund, och har troligen 
germanskt ursprung. I svenskan är det känt sedan 1729 (SAOB B 3460; enl. 
NEO 1740). 

boett 

Utbredning: Samtliga landskap utom Öland, Östergötland, Hälsingland, 
Ångermanland, Västerbotten. 

Former: bont o.d. SK Bosjökloster, Hallaröd, Munkarp, Sörby, Önnestad; 
BL Listers hd; SM Dörby, Göteryd, Kalmar, Kläckeberga, Långasjö, Marka-
ryd, S. Hestra, Traryd, Urshult; HA Breared, Fagered, Frillesås, Knäred, Skrea, 
Stamnared, Träslöv, Veinge; VG Holsljunga, Jung, Solberga; BO Sörbygdens 
hd, Bro, Hjärtum, Krokstad, Långelanda, Ytterby; SDM Flen; NK Knista; 
VRM Dalby; VSTM Medåker; DAL Bingsjö, Grangärde, Malung; GST 
Hamrånge, Järbo (i ssg), Ockelbo; HRJ Lillhärdal; MP Njurunda; LPL Dorotea, 
Sorsele; NB Piteå, boe'tt o.d. SM Urshult; HA Vallda; SDM (linf), Malm-
köping; UL Teda (i ssg); DAL Husby; GST Torsåker; JL Frostviken', Oviken; 
NB Nederkalix, Töre, boa'tt DSL Håbol, boä'kt SK S. och N. Åsbo hdr, N. 
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Rörum, boä'fla SK Glimåkra, byuä'kt SM Hallaryd, bojä'tt o.d. VG Bolle-
bygd, Fors, Ryda, 'båjätt GL Lau, 'bujätt GL Lau, boje'tt NB Råneå, bosett 
UL Tierp; boe'tte n. UL Skuttunge. 

Betydelser: '(klock)fodral' SK BL SM Dörby, Göteryd, Hallaryd, Kläckeberga, 
Långasjö, S. Hestra, Traryd, Urshult; HA VG BO DSL GL SDM NK UL 
VSTM DAL GST HRJ MP JL LPL NB, (skämts.) 'om (lager av) kläder' SM 
Dörby, Kalmar, Kläckeberga, Markaryd; VRM Dalby. 

Språkprov: Ja skolle dra klåskka, män ja kan inte få opp boä'tten HA 
Stamnared. (Hånfullt till mager person:) » Utå däg är'e no bare boättan [b.f. 
pl.] kwar, sjerjä» HRJ Lillhärdal. I alla mina tida, hu maga boätte (klädes-
plagg) ha du på dä SM Dörby, Kläckeberga. 

Kommentar: Boett har av dess utbredning att döma varit ett välkänt ord i 
dialekterna. En viss variation vad gäller formerna kan noteras. Exempel på 
uttalslättnad vid hiatus är former med j-inskott som bojätt o.d. Liknande for-
mer är kända framför allt från södra Finland, men belägg finns även från Esse 
i norra Österbotten (se FO). Ett k-inskott framför -t förekommer i några for-
mer från Skåne och Småland (boä'kt, byuä'kt o.d.); möjligen beror detta på 
att ordet anslutits till andra ord med konsonantgruppen -kf (konfekt, petfekt 
m.fl.). Boe'tte, en trestavig form med neutralt genus, har tecknats upp i Skutt-
unge i Uppland. Den vanligaste betydelsen hos ordet motsvarar riksspråkets. 
Plural form har förekommit eftersom uren hade dubbel boett; den yttre var 
avtagbar. Boett har också använts skämtsamt om klädesplagg, i synnerhet då 
dessa (flera ovanpå varandra) uppfattats som ett täckande fodral; belägg finns 
från Småland och Värmland. — Boett kommer av franskans botte ' dosa' med 
ett äldre uttal motsvarande boä 'tt. Ordet är känt i svenskan sedan 1793 (SAOB 
B 3686). 

bombaros 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Småland. 

Former: båmbaro'sser (pl.) o.d. BL Nättraby, abåmmbarosså (pl.) SM 
Göteryd, °bommerosor (pl.) SK Mellby. 

Betydelse: 'ett slags äpple' o.d. samtliga anf. orter. 

Kommentar: Ordet finns upptaget hos Sten-Bertil Vide (1966 s. 46), som ger 
följande rimliga förklaring till det: »Troligen [av franskans] passe pomme 
rouge (= röd sommarcalvill), med anslutning till ros på gr. av fruktens röda 
färg.» Ordet utgör ett exempel på växlingen p/b (se avsn. 5.5.1). 

bonbon 'konfekt'. 

Form: boInbonn SDM Torö. 
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Betydelse: 'bonbon' anf. ort. 

Kommentar: Endast ett belägg finns i dialektmaterialet. Formen har anpas-
sats till dialekten beträffande uttal och accent. SAOB (B 3844) — övriga i 
sammanhanget aktuella ordböcker har inte tagit upp ordet — uppger att 
bongbong har belagts i svenskan första gången ca 1752 i sammansättningen 
bongbong-dosa; på simplex bongbong finns belägg först från 1822. — Svens-
kans bongbong 'konfekt' kommer liksom tyskans bonbon av franskans bonbon 
med samma betydelse. Det franska ordet är en fördubbling av bon 'god'; jfr 
sv. namnam. 

bonbonjär 'konfektskål'. 

Form: bombåmjä'r el. bombånjä'r SDM Sorunda. 
Betydelse: 'skål för sötsaker' anf. ort. 

Kommentar: Två uttalsformer, lätt anpassade till talspråket, anges från en 
sörmländsk socken. — Till grund för bonbonjär ligger franskans bonbonnib-e 
'konfektask', en avledning av bonbon. I svenskan är ordet belagt första gången 
1871, i en bildlig användning dock 1814: »Skall ... (själens odödlighet) tjena 
till en bonbonnire, som religionen visar på avstånd åt menniskobamen, för 
att uppmuntra dem att förhålla sig snällt?» (SAOB B 3844). 

bonkretjäng 'ett slags päron'. 

Utbredning: Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Västergötland, Östergöt-
land, Närke, Uppland. 

Former: 
bunkatin(a) o.d.: bogkati'n o.d. SK Malmö, Oppmanna, Vinslöv, Väsby, 

Äsphult; BL Asarum, Eringsboda; SM Väckelsång; HA, Ö. Kamp, bugkati'n 
o.d. SK Stoby; södra HA; UL Adelsö, bågkati'n o.d. SK S. och N. Åsbo hdr, 
Nävlinge, V. Karup, Örkened; SM Hallaryd, Väckelsång, båokanti'n o.d. SK 
Falsterbo, Perstorp; BL Ronneby lfs, buyleanti'n BL Tving, bogkentr ner (pl.) 
SK Håslöv; bookatKna o.d. SK Gärds hd, Näsum, bågkati'na o.d. SK S. och 
N. Åsbo hdr, Kvidinge, 'måyleadinå (pl.) SM Göteryd. 

bunkakäng(a) o.d.: boolcatjä'g o.d. SM Tjust; VG Vilske-Kleva, Åsle; ÖG 
Hov, Tjärstad, Vist, Ö. Ryd, buokatjä'oer (pl.) ÖG Skeda, Skällvik, 
buokatjä'ng NK Gällersta, bugkatjeyer (pl.) UL Adelsö, bågkatjä'y SK N. 
och S. Åsbo hdr, 'pompetjssäig (i ssg) SM Gullabo, Torsås, bo'okatjäger 
(pl.) ÖG Tjärstad, busoktjäger (pl.) o.d. ÖG Kuddby; bågleatjä'oa SK S. och 
N. Åsbo hdr. 

Betydelser: 'ett slags (stort) päron' samtliga anf. orter; även 'ett slags äpple' 
SK Falsterbo. 
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Språkprov: °Bånnkatine va stora o saftiga trajpäre (trädpäron) SK Örkened. 

Kommentar: Två huvudformer framträder i dialektmaterialet: bunkatin(a) och 
bunkakiing(a). Vokalen i första stavelsen varierar mellan -o-, -å- och -u-. Det 
kan konstateras att ordets form avsevärt förändrats i dialekterna. I Gullabo 
och Torsås i Småland har en form med initialt p i stället för b belagts; formen 
utgör förra leden i sammansättningen pompetjssäios-pän ' bonchr&ien-
päron(träd)' . Växling mellan initialt b och p i lånord är en känd företeelse (se 
avsn. 5.5.1). En avvikande form är mågkadinå (pl.), upptecknad i Göteryd i 
Småland. Kanske skall den förklaras som beroende på ett hörfel eller en miss-
uppfattning från upptecknarens sida. Fruktbenämningen i fråga har behand-
lats av Sten-Bertil Vide (1966 s. 46 f.). Dess utbredningsbild svarar sannolikt 
mot odlingsområdet för päronsorten. — Enligt Hqt I (s. 91) är bonkretjäng 
(även bunkatin, mera dialektalt också bunkakäng) 'viss päronsort i flera 
varieteter' belagt i svenskan första gången 1685 (med fransk stavning: bon 
chräien). Ordet är ett lån från franskans bon chräien, eg.: 'god kristen'. Detta 
är i sin tur en medeltida folketymologisk ombildning av medeltidslatinets 
poma panchresta, till latinets pomum 'äpple' och nygrekiskans panchrestös 
'mycket god'. 

bottin 
Utbredning: Småland, Västergötland, Dalsland, Östergötland, Södermanland, 
Värmland, Uppland, Västmanland, Gästrildand, Hälsingland, Ångermanland, 
Västerbotten. 

Former: boti'n o.d. VG Solberga; ÖG Vårdsberg; SDM (lmf); UL Vendel, 
Östervåla; VSTM Medåker, bodner (pl.) SDM Sorunda, båti'n o.d. SM Glad-
hammar; VRM Gustav Adolf, båtti'ner (pl.) ÅM Resele, båtrner (pl.) HSL 
Bollnäs, 'bårtin HSL Hanebo, buti'n DSL Lerdal, battrneri (b.f. pl.) ÅM 
Resele, bosttin VB Holmön, bo 	VB Lövånger, bå'rtiri VB Burträsk, 
Bygdeå, bå't_in VB Skellefteå; 'poti'n o.d. ÖG Drothem; SDM (lmf), 'porti-
nenkM Helgum, åttiner (pl.) GST Ockelbo; ÅM Boteå, påtrn o.d. VSTM 
Fläckebo; HSL Enånger; ÅM Trehörningsjö, påsttinen (b.f. pl.) ÅM Arnäs, 
'portinär (pl.) ÅM Helgum; buti'na DSL Lerdal. 

Betydelser: 'högskaftad snörkänga för damer' UL Östervåla, 'ytterkänga, -stö-
vel (för damer)' SM VG DSL ÖG SDM VRM UL Vendel VSTM GST HSL 
ÅM VB. 

Språkprov: °De va inte gått te gå tårrskodd utan bottiner SDM Sorunda. 

Kommentar: Ordet bottin är belagt från ungefär hälften av Sveriges landskap, 
från Småland i söder till Västerbotten i norr. Det uppvisar former med både b 
och p som initial konsonant. Vokalen i första stavelsen växlar mellan o, u och 
å; i Resele i Ångermanland har även en form med a- antecknats: batti'neti 
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(b.f. pl.). Supradentalt t ersätter -t(t)- i former från Västmanland, Hälsing-
land, Ångermanland och Västerbotten. En trestavig form, buti'na, har teck-
nats upp i Håbol i Dalsland. Betydelseuppgifterna är inte entydiga. Troligen 
motsvarar de i huvudsak den i SAOB (B 4117) uppgivna av 'ytterstövel (i sht 
för damer); pampusch'; en motsvarighet till SAOB:s betydelse 'visst slags 
högskaftad damkäng[a]; halvstövel' är möjligen den som antecknats i Öster-
våla i Uppland: 'snörkänga (för kvinnor) som går upp på halva benet'. I fin-
landssvenska dialekter uppvisar ordet bottin liksom i de sverigesvenska både 
b och p som initial konsonant. Vokalen i första stavelsen är omväxlande o 
och a Emellertid skiljer sig betydelserna. I de finlandssvenska dialekterna 
betyder ordet 'högskaftad manssko med resår i skaftet, resårkänga (anv. vid 
helger)' o.d. — Bottin kommer av franskans bottine, som är en diminutivform 
till botte 'stövel'. Det första belägget på bottin i svenskan anträffas enligt 
SAOB (B 4117) i Stockholms modejournal 1843; enligt NEO »ca 1845». 

brankard 'brankardvagn', 'skakel på hjuldon'. 

Utbredning: Småland, Värmland, Västmanland, Västerbotten. 

Former: blaoka'n SM Fryele, blrapka'lerna o.d. (b.f. pl.) VRM Ö. Ullerud, 
blrayka4 VSTM Norberg, °blankad VSTM Fellingsbro, birdpkair o.d. VB 
Degerfors, Umeå, Vännäs, fflrdogkar o.d. VB Burträsk, Lövånger, Nysätra, 
birdokar o.d. VB Bygdeå, Holmön, birdokar VB Skellefteå, birdookarVB 
Lövånger. 

Betydelser: 'bjälke el. planka fastsatt lodrätt på timrad vägg för att hindra 
förskjutning av syllarnas läge' SM, 'skakel på hjuldon' VB, 'den inre skal-
men av läder på en schäs (den yttre är av trä)' VSTM Norberg, 'skoning 
under kärrskalmar' VSTM Fellingsbro, i uttr. i blankalerna ' mycket ivrig, »i 
gasen»' VRM. 

Kommentar: Skillnader fmns mellan den småländska formen blaggka'n och 
formerna från Värmland, Västmanland och Västerbotten; även betydelse-
mässigt finns olikheter. Gemensamt för betydelserna 'bjälke' och 'skakel, 
skalm' o.d. är den bärande eller stödjande funktionen. De olika formerna har 
här behandlats som varianter av ett och samma ord men med skilda betydel-
ser. Att notera är övergången från br- > bl- som troligen underlättats av att 1 
i b/-förbindelsen oftast är kakuminalt (se vidare avsn. 5.5.1). — Endast SAOB 
har uppgifter om brankard: »jfr t. brancard; af fr. brancard, af prov. brancal, 
afiedn. af  branco, motsv. fr. branche, gren (se bransch) (numera knappast 
br.)» (B 4162). Det tidigaste belägget är från 1745 och de betydelser som 
noterats i skriftspråket från den tiden är 1) 'svankträ i vagnsunderrede' och 2) 
'fimmelstång eller (på enspännaråkdon) skalm'. Den tredje betydelsen, 
'brankardvagn', som är äldst belagd 1790, anges som föråldrad. FO har tagit 
upp ordet under blankard och anger att det används om »skalm på åkkärra», 
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på sina håll »äv. på annan hästdragen kärra». Utbredningsområdet är Åbo-
land och Nyland. Ordet återfinns inte i övriga nordiska dialektordböcker. 

bransch 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Halland. 

Former: branf SK Hallaröd, Munkarp, brantj HA Veinge, °bråonsjen (b.f.) 
BL Mörrum. 

Betydelser: ' (yrkes)gren, fack' o.d. SK BL HA. 

Kommentar: Det är knappast troligt att bransch varit ett gångbart ord i dialek-
terna när egna eller andras affärs- eller yrkesområden kommit på tal. Be-
läggen är ytterst få. Diftongen i belägget från Blekinge och tje i stället för sje-
ljud som belagts från Veinge i Halland tyder på viss dialektanpassning. — 
Ordet, med första belägg i svenskt skriftspråk omkring 1740, är ett lån från 
franskans branche ' gren' som går tillbaka på latinets branca 'tass' (SAOB B 
4163). 

bravad s. 

Utbredning: Skåne, Blekinge, Öland, Småland, Halland, Västergötland, Bo-
huslän, Östergötland, Södermanland, Närke, Uppland, Västmanland, Medel-
pad, Jämtland, Ångermanland. 

Former: brava'd o.d. SK Mellby, Perstorp, Riseberga, Ö. Broby; HA Skrea; 
ÖG Hägerstad, Oppeby, Väderstad; MP Njurunda, brava'd SK Falsterbo, 
Grevie, Riseberga, brava'd o.d. BL Mörrum; ÖL Gårdby, Segerstad; SM Al-
seda, S. Hestra, S.Vi; HA Skrea; BO Hjärtum; UL Åkerby; VSTM Medåker; 
JL Oviken; ÅM Edsele, brava'd SDM Sorunda, brava'to.d. SK Perstorp; SM 
Kalmar (1763), Kulltorp; NK; JL Frösö, Häggenås, Lit, Sunne, bravajt SK 
Perstorp, brava't SK Skårby; HA Vallda, brava't o.d. ÖL Gärdslösa, Kast-
lösa, Köping, N. Möckleby, Räpplinge; VG Björketorp, Holsljunga, Jung, 
Älekulla; JL Lit, Oviken, brava'tVG Ottravad, bravat o.d. VG (lmf), Flundre 
hd, Örslösa, bra val o.d. JL Hammerdal, brava'tt o.d. SK Gärds hd, Herre-
stads hd, Ingelstads hd, S. och N. Åsbo hdr, Torna hd, V. Göinge hd, Andra-
rum, Brösarp, Degeberga, Eljaröd, Everlöv, Hedeskoga, Hörby, Kvidinge, 
Mellby, N. Vram, Nävlinge, Röke, Vinslöv, Åsum, Ö. Herrestad, Ö. Vem-
menhög, Ö. Äspinge; BL Jämshög, Mörrum; HA Fagered, Ljungby, Vallda, 
Veinge, Ysby, brava'tt HA Fagered, Vallda, bräva'tt SK Onslunda, brava'gd 
SK Rå, brava'gd SM Svenarum, °brawase VSTM (1727), braga'd ÖG Vist; 
'pravat ÖG Ydre hd (1859), pravg'ter (pl.) ÖG Torpa, "pravit SM sydvästra 
Västbo hd, sprava'tt SK Mellby; BL Mörrum; SM Femsjö; HA Ysby. 

Betydelser: 'bragd, storartad handling, bedrift' (ofta iron.) SK Falsterbo, 
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Grevie, Mellby, Onslunda, Perstorp, Ö. Äspinge ÖL SM HA Skrea, Vallda; 
VG BO ÖG SDM NK VSTM JL, 'påhitt, spratt, odygd' (skämts.) SK ÖL BL 
HA UL MP ÅM, 'olägenhet, besvär, förtret' SM sydvästra Västbo hd; ÖG 
Ydre hd (1859). 

Språkprov: Haut o haraen [var och varannan] ja mödår sau slaur di dina 
bra vadår [stordåd] i nosen pau me SK Perstorp. De va et re'dit bravo'« [bragd] 
du jo'lre, nå-du fek opp ko'a (ur hålan) HA Vallda. Jo, man ha ju hstt ta'1,ras 
om n Nissse å hari5 brava'der ÅM Edsele. Va ha du nujort ikr brava'tt [odygd] 
ijä'nn ?HA Veinge. Han ju'de a'llri nana brava'tt fa-cle va en snäll pa' g HA 
Ljungby. 

Kommentar: Ordet bravad är oftast neutrum och har då vanligen formen 
bravatt o.d. Former som slutar på d har i regel maskulint genus; någon en-
staka gång har femininum uppgivits (Edsele i Ångermanland). Sannolikt har 
bravatt påverkats av ordet spratt som det anslutits till såväl form- och 
betydelsemässigt som till genus. Av exempel från Skåne, Halland, Väster-
götland och även Jämtland framgår att singularis och pluralis av bravatt o.d. 
ofta uppvisar en och samma form. En kontamination av bravad och spratt är 
sannolikt spravatt, som tecknats upp i Skåne, Blekinge och Halland. Formen 
bravagd är troligen en hybrid av bravad och bragd med snarlika betydelser; 
den har noterats från Rå i Skåne och Svenarum i Småland. Två former med 
initialt p har belagts i Östergötland, cpravat och prava'ter (pl.), och en från 
Småland, 'pravit. — Ordet bravad uppträder första gången i svenskt skrift-
språk 1614, men då i en betydelse som är föråldrad idag: 'trots, hån, utma-
ning' o. likn. SAOB (B 4173), som också jämför med danskans och tyskans 
bravade, härleder ordet till franskans bravade, av italienskans bravata, en 
avledning av bravare 'utmana', i sin tur bildat till bravo 'modig, tapper'. I 
Hqt II (s. 869) betraktas ordet som ett franskt lån med kommentaren »egentl. 
ital.». NEO anger endast italienskan som långivande språk. Ur den nyss 
nämnda först belagda betydelsen har enligt skriftspråldiga belägg (se SAOB 
B 4173 f.) utvecklats betydelserna 'hjältedat', 'bedrift' (1894; »ironiskt»), 
'pomp; skrytsamhet, skräfvel' (1903; »mindre br.») och 'storordig o. bras-
kande utlåtelse 1. framställning' (1826). De dialektala betydelserna tycks sna-
rast svara mot de förstnämnda av dessa; dock finns belägg som visar att bety-
delsen också övergått till 'spratt, odygd' o.d. 

bravad adj. 

Utbredning: Öland, Småland. 

Former: 'bravat SM Västbo hd (1818), brava'ter ÖL Kastlösa, Resmo (1870-
talet). 

Betydelser: 'högmodig, stursk' SM Västbo hd, 'dådrik' ÖL Kastlösa, Resmo. 



55 

Kommentar: På adjektivet bravad finns två belägg, det ena från Västbo härad 
i Småland, det andra från Kastlösa och Resmo på Öland. Betydelsen enligt 
belägget från Småland 1818 ansluter nära till den av bravad s. 'trots, hån, 
utmanande eller trotsigt yttrande eller uppträdande' o.d. (SAOB; se ovan). 
Den betydelse som anges från Öland påminner närmast om den av 'hjältedåd, 
bedrift' o.d. hos substantivet. Att döma av uppteckningarna från Öland tycks 
adjektivet bravad i betydelsen 'dådrik' vara äldre än motsvarande substantiv 
enligt SAOB. Adjektivet bravad har inte behandlats av SAOB, Hqt I, II, 
Wess&i, NEO. — Franskans bravade adj. betyder 'tapper, modig, käck'; 'duk-
tig, rask, hederlig'. De betydelser som finns i svenska dialekter tycks åtmins-
tone delvis ha ett mera negativt innehåll. 

bravera 

Utbredning: Samtliga landskap utom Gästrikland, Härjedalen. 

Former: 
bravera o.d.: brave'ra o.d. SK Bjäre, Ingelstads, Jerrestads hdr, Andra-

rum, Kvidinge, Lyngby, Mellby, Simris; BL Asarum; SM (JJLgren väl i sht 
Östbo hd), Burseryd; HA Knäred, Slättåkra, Vallda, Veinge, Ysby; BO 
Hjärtum, Käringön, Lycke; NK (lmf); VRM (IhreS); UL Möja; VSTM Kol-
bäck; HSL Enånger; JL Borgvattnet, °brawiera UL (1742), brave'ra o.d. UL 
Skuttunge, Vaksala, Västland, Åkerlänna, 'braverä o.d. GL (GO); ÖG Gode-
gård; SDM (lmf), Åkers och Ö. Rekarne hdr; NK Lerbäck; MP Indals-Liden; 
JL Ragunda; NB Nederluleå, brave're o.d. SK Oxie hd (Rietz); SM Döderhult, 
Loftahammar; ÖG (mitten av 1700), Hällestad; VRM Färnebo; MP Njurunda; 
JL Oviken; NB Råneå, brave're(s) JL Oviken, brave'ke GL Atlingbo, brave'r 
o.d. JL Marieby, Mörsil, Revsund; LPL Lycksele; VB Byske, Holmön, Nor-
sjö, Skellefteå; NB Nederkalix, Nederluleå, Överluleå, 'bravärNB Älvsbyn, 
brave'ra o.d. SM Alseda, Gränna lfs, Hovmantorp, S. Hestra, Ås; VG Brodde-
torp, Jung, N. Vånga, Ryda, Solberga; BO Forshälla, bravaira SK Näsum, 
bravä'ra LPL Dorotea, brasvera LPL Fredrika, bra'verVB Jörn, bra'verVB 
Burträsk, Lövånger, Norsjö, brave'ra o.d. SDM Björkvik, Sorunda, Stenkvista; 
VSTM Fläckebo, Medåker, bravos/.  JL Näskott, brave'ra SDM Sorunda, 
brabe'ra SK Lyngby, 'brabere Oxie hd (Rietz). 

blavera o.d.: birave'ra o.d. NK Edsberg; UL Börstil, Vaksa1a, Åkerby; 
VSTM Järnboås; DAL Säter; HSL Ovanåker; ÅM Trehörningsjö, bkave'rJL 
Frostviken, birave'rä NK Kräklinge; MP Attmar, Selånger; JL Ragunda, 
blrave're o.d. MP Njurunda, Selånger; ÅM Vibyggerå, bliavä'rä ÅM Ed, 
bkavä're ÅM Edsele, blrave'ra DAL Hedemora, Malingsbo, b'rave'ra SDM 
Stenkvista, bla'vera LPL Fredrika, blrasver VB Sävar, Umeå lfs, °blavera 
ÖG, %lavera SDM Daga hd, °blaveräs (pass.) SDM V. Vingåker, °blavee 
ÖL Segerstad. 
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Betydelser: 
1) bravera: 'föra ståt, pråla' o.d. SK Ingelstads och Oxie hdr, Andrarum, 
Lyngby; SM (JJLgren väl i sht Östbo hd); BO Forshälla; ÖG Godegård; SDM 
Björkvik; NK, 'slösa, leva överflödigt, slå på stort' SK Mellby; NK (lmf); 
VRM Färnebo; UL Västland; VB Jörn; NB Överluleå, 'skryta, skrävla' o.d. 
SK Bjäre hd (Kullatrakten), Lyngby; BL Asarum; SM Gränna lfs; HA Ysby; 
BO Käingön, Lycke; GL Atlingbo; SDM (hnf), Sorunda, Stenkvista; UL Möja; 
VSTM Medåker; HSL Enånger; MP Indals-Liden, Njurunda; IL Marieby; 
VB Byske, Norsjö, Skellefteå, LPL Dorotea, Fredrika; NB Råneå, Älvsbyn, 
'skryta, stoltsera' SK Jerrestads hd, Kvidinge, Näsum, Simris; SM Alseda, 
Burseryd, Döderhult, Hovmantorp, Loftahammar, S. Hestra, Ås; HA Knä-
red, Vallda, Veinge; BO Hjärtum; SDM Åkers och Ö. Rekarne hdr; UL (1742), 
Skuttunge, Vaksala, Åkerlänna; IL Mörsil, Näskott, Oviken, Ragunda, Rev-
sund; VB Burträsk, Holmön, Lövånger, Norsjö; LPL Fredrika, Lycksele; NB 
Nederkalix. — 2) blavera: 'ståta, pråla, uppträda högfärdigt' o.d. ÖL Seger-
stad; SDM V. Vingåker; MP Selånger, 'skryta, skrodera, skrävla, tala vitt och 
brett' o.d. SDM Daga hd, Stenkvista; NK Edsberg; UL Börstil, Vaksala, 
Åkerby; VSTM Järnboås; DAL Hedemora, Säter; HSL Ovanåker; MP 
Njurunda, Selånger; ÅM Ed, Edsele, Trehörningsjö, Vibyggerå; IL Frost-
viken, Ragunda; VB Sävar, Umeå lfs; LPL Fredrika, 'prata på' DAL 
Malingsbo, 'lägga något i oordning på flera olika ställen' SDM Daga hd, 
'plantera blommor' ÖG. 

Språkprov: Han går å brave'rar å e så kasti [högfärdig] pdt HA Vanda. Han 
kömmä te nysko'n å brave'rä 'han kom i de nya skorna och braverade' LPL 
Lycksele. Blravesran int övä era gd,strä bönndä 'skrävla inte över era gårdar 
bönder' DAL Hedemora. Sto n jer å blrasvere öm äsirja han hadd skutte ' stod 
han här och skröt över hur många älgar han skjutit' VB Sävar. 
Avledningar: braverig 'skrytsam' o.d. NB Nederkalix, braverlig 'som är 
eller för sig ståtligt' o.d. UL (1749), bravisera 'vräka sig' NB Töre. 
Kommentar: Bravera har stor utbredning i dialekterna. De variantformer som 
förekommer visar ordets dialektala anpassning. Akut accent på andra stavel-
sen är vanligast; former med grav accent på första stavelsen är belagda från 
Västerbotten (bra 'ver) och Lappland (bra'vera), former med grav accent på 
andra stavelsen från Södermanland, Västmanland, Dalarna och Jämtland. 
Några gånger förekommer diftongering av e i andra stavelsen, t.ex. bra velire 
från Atlingbo på Gotland, bravaira från Näsum i Skåne och 'brawiera i en 
uppländsk bröllopsdikt från 1700-talet. Ett par former från Skåne har b i stäl-
let för v i andra stavelsen: brabe'ra o.d. Formen blavera, vanligen med 
kakuminalt /, återfinns inom ett område som omfattar Öland, Östergötland, 
Södermanland, Närke, Uppland, Västmanland, Dalarna, Hälsingland, Medel-
pad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Lappland. Växlingen 
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br-/blr- är inte någon ovanlig företeelse i dialekterna (se avsn. 5.5.1). Ord 
med liknande betydelser kan ha inverkat formmässigt på bravera och blavera. 
Så t.ex. finns blavra o.d. 'pladdra, sladdra, babbla' o.d. i bl.a. Ångermanland, 
Västerbotten och Lappland. Bravla, som framförallt belagts i Skåne och Hal-
land men även sporadiskt i Jämtland och Västerbotten, uppges i de södra 
landskapen betyda både 'babbla, prata mycket, högt och dumt' och 'skrävla' 
o.d., i Jämtland och Västerbotten enbart 'skrävla'. Att former med br- och bl-
kan växla framgår också av att både bravla och blavra med betydelsen 'skryta' 
o.d. antecknats i Lerberget i Väsby socken i Skåne. Braffa 'bravera, slå på 
stort', belagt från Småland, är möjligen en kortform av bravera. Blaffa med 
betydelsen ' storprata' (bl.a. från södra Västerbotten) kan vara ett bland flera 
ord som påverkat formen blavera. På Öland, i Dalarna och i Ångermanland 
tycks, enligt beläggen, formen blavera o.d. vara allenarådande; i övrigt före-
kommer blavera och bravera sida vid sida. Huvudbetydelserna är 'stoltsera, 
ståta'; 'skryta, skrävla' o.d. De syftar antingen på ett skrytsamt uppträdande 
eller ett skrytsamt sätt att framställa eller berätta om något. Ett par avvikande 
betydelser, möjligen missuppfattade, är 'lägga något i oordning på flera olika 
ställen' från Daga härad i Södermanland och 'plantera blommor' från Öster-
götland. De få avledningarna i materialet har betydelser som anknyter till 
huvudbetydelserna. — Bravera, som kommer av franskans braver 'trotsa', en 
avledning av brave 'tapper modig', 'duktig, rask', i sin tur av italienskans 
bravo 'tapper, förträfflig', är belagt i svenskan första gången 1625 i betydel-
sen 'utmana, trotsa'; första belägget på betydelsen 'stoltsera, skrodera' o.d. 
är från 1639 (SAOB B 4174). 

briljant adj. o. adv. 

Utbredning: Skåne, Blekinge, Halland. 

Former: breljant SK Hallaröd, Munkarp, brelleja'nt SK Hallaröd, Munkarp; 
BL Jämshög, brelega'ntBL Torhamn, 'brällejant SK Ö. Vemmenhög, brilja'nt 
o.d. SK södra Frosta hd, Fosie, Tygelsjö, V. Nöbbelöv; HA Veinge, brilia'nt 
SK Kvidinge, Ö. Torp, Ö. Vemmenhög, brihja'nt HA Veinge. 

Betydelser: 'storslagen', 'utmärkt, bra', 'präktig' samtliga anf. orter. 

Språkprov: Hon va mä' sa sto'r å tjy'kk å brelleja'nt BL Jämshög. Va de 
reItet briljant vä'r, så konne di sisdda u'denåm hu'sed SK Tygelsjö. Han 
hade lå'vt så brillia'nt SK Ö. Torp. 

Kommentar: Briljant har sin utbredning i sydligaste Sverige. Vokalen i i 
första stavelsen har sänkts till e i former från Skåne och Blekinge. Trestaviga 
former förekommer, brelleja'nto.d. Skåne, brelega'nt Blekinge och brihja'nt 
Halland. På en uppteckning från Blekinge med formen brelega'nt återfinns 
anmärkningen »kont[amination] av briljant och elegant?». Huvudord till ad- 
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jektivet briljant är enligt det fåtal belägg som finns på ordet oftast sakord. 
Omåls0 innehåller exempel på att ordet använts både om sak och person. 
Briljant kan även användas som adverb: de gaar breleja'nt o.d. SK Hallaröd, 
Munkarp. — Adjektivet briljant, varav det likalydande substantivet är en sub-
stantivering, är ett lån från franskans brillant, pres. part. av briller. Enligt 
SAOB (B 4215) är adjektivet briljant känt i svenskan sedan ca 1750, substan-
tivet sedan 1747. Betydelsen 'glänsande, lysande' som allmänt berömmande 
epitet är belagd i svenskan sedan 1803. Dock har Hugo Karlsson (1983) visat 
att adjektivet brillant använts som namn bl.a. på en av Karl XI:s hästar 
(Brillant) och därför troligen är äldre i vårt språk: »Måhända har vii namn-
skicket hos de ädla djur, vilkas porträtt kan beskådas på Skokloster, Grips-
holm och Strömsholm och vilkas namn åteffirmes i arkivhandlingar från Kungl. 
hovstallets och Strömsholms hingstdepås resp. arkiv och brev från karolinska 
krigare, ett material vari tendenserna till franskt inflytande i svenska språket 
tidigast kan spåras» (s. 106). (Jag tackar Katharina Leibring för att hon gjorde 
mig uppmärksam på Hugo Karlssons arbete.) 

briljera 

Utbredning: Skåne, Småland, Halland, Västmanland, Jämtland, Norrbotten. 
Former: briljgra VSTM Fläckebo, bri/jp'r NB Nederkalix, 'brilljere (pret.) 
JL Mattmar, Mörsil, brilie'ra HA Veinge, brelje'ra SK Hallaröd, Munkarp, 
brellejp'ra SK Hallaröd, Munkarp, 'braljera SK Lyngby, brigele'ra o.d. SM 
(JJLgren väl i sht Östbo hd), Berga, Bondstorp, Ås, 'briggälera SM Fryele, 
'breggälera SM Kulltorp. 

Betydelser: 'briljera' SK Hallaröd, Munkarp; HA VSTM, 'flimra, skymla' 
IL, 'lysa, pråla' o.d. NB, 'skrävla' o.d. SM. 

Språkprov: °De brilljere för augom höns Jöns 'det flimrade för ögonen på 
Jens' JL. °Hann gåä på å briggälera 'han går på och skryter' SM Fryele. 
Kommentar: Briljera är belagt på spridda håll i Götaland och Norrland. Även 
från Västmanland finns en uppteckning. Formerna från Småland avviker nå-
got från grundformen; de har förlängts med en stavelse och det i franskan 
muljerade 1-et har ersatts med ett ng-ljud: briggelera o.d. Betydelseuppgiften 
'briljera' från socknar i Skåne, Halland och Västmanland klargör inte om det 
rör sig om 'lysa' i allmänhet eller 'lysa' = 'pråla' och 'skrävla'. — Briljera 
jämförs i SAOB (B 4216) med tyskans brillieren av franskans briller, vilket 
går tillbaka på italienskans brillare av vulgärlatinskt berillare, en avledning 
av latinets beryllus. Ordet briljera är tidigast belagt i svenskan 1733. 

brons 

Utbredning: Öland, Småland, Halland, Bohuslän, Södermanland, Närke, 
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Värmland, Västmanland, Dalarna, Gästrikland, Medelpad, Jämtland, Ånger-
manland, Västerbotten, Norrbotten. 
Former: brånns o.d. SM Göteryd; Kalmar; HA Eftra, Veinge; BO Mo, Sanne, 
Västerlanda, Ödsmål; VRM Dalby, Färnebo; VSTM Medåker, brans HA 
Morup, brönns DAL Djura, bronns o.d. SM Traryd; HA Skrea; BO Torp; 
SDM; JL Ström, brunns o.d. SM Valdshult; HA Vallda; BO Hjärtum, Skreds-
vik, Ödsmål, br ånn o.d. SDM Kloster; NK Knista, Viby; VRM Dalby, Köla; 
GST Hamrånge, brsnnsj MP Njurunda, brsiMP Selånger, bronnj NB Norr-
fjärden, brågj o.d. SDM Ytter- och Överselö; GST Hamrånge, Ockelbo, brugs 
BO Valla, brå'nn§ o.d. BO Ödsmål; VSTM Medåker; JL Oviken; ÅM Hög-
sjö, Resele; VB Burträsk, brönro BO Forshälla; brott§ NB Piteå, branj JL 
Revsund, brå'mms o.d. ÖL Gårdby; BO Brastad, Tanum, Ödsmål, brsmms 
SM Alseda, brumms BO Ödsmål, bromms BO Kville. 
Betydelser: 'brons' anf. orter utom MP, 'bronsfärg' MP Njurunda, 'brons-
liknande färgstoff' HA Vallda; MP Selånger. 
Språkprov: Ju'stakera va utå brånns 'ljusstakarna var av brons' VRM Färnebo. 
Avledning: bronsa brasnsat (perf. part.) 'bronserad' HA Morup, bronsera; 
se detta ord. 
Kommentar: Metallen brons och även det bronsfärgade pulver som används 
vid bronsering (se nästa ord) har varit välkända företeelser att döma av ut-
bredningen. Vokalen i första stavelsen skiftar mellan å, a, s, ö, u och o; i 
vissa områden, t.ex. Ytter- och Överselö i Södermanland och i Ockelbo i 
Gästrildand, har det därpå följande ljudet, i franskan en nasal, uppfattats som 
ett ng-ljud, brågj o.d. (Form med ng-ljud finns ju även i riksspråket.) I for-
merna bresiiro o.d. från Medåker i Västmanland, Oviken i Jämtland, Högsjö 
och Resele i Ångermanland, Burträsk i Västerbotten och bror § från Piteå i 
Norrbotten motsvaras nasalen av ett supradentalt n. Frikativan i ordets slut är 
antingen s eller, i de norrländska landskapen, vanligen j e.d. Ett par former 
från Öland och Småland har m i stället för n: brå'mms resp. brsmms. De 
betydelser som anges är i allmänhet 'brons' (metallen), dessutom 'bronsfärg' 
från Njurunda i Medelpad och 'bronsliknande färgstoff' från Vallda i Hal-
land och Selånger i Medelpad. Avledningen bronsa är sannolikt en svensk 
nybildning. Bronsera är enligt SAOB (B 4289) en avledning till brons men 
behandlas här liksom i SAOB i en egen artikel. — Brons är i likhet med dans-
kans och tyskans bronze ett lån från franskans bronze, av italienskans bronzo, 
vars ursprung troligen är vulgärlatinets tes brundusinum, dvs, koppar från 
Brindisi. Första belägget på ordet i svenskan är från 1672 (SAOB B 4286). 

bronsera 
Utbredning: Halland, Bohuslän, Östergötland, Värmland, Uppland, Västman-
land, Gästrikland, Medelpad, Jämtland. 
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Former: brånse'ra HA Veinge, brunse'ra HA Vallda; BO Hjärtum, brågfe'ra 
o.d. UL Skederid; GST Hamrånge, Ockelbo, brågtjera UL Tvärnö, broggfe're 
ÖG Askeby, Örtomta, bråtue'reJL Oviken, 'brsnnsjere MP Njurunda, brsfp'rä 
MP Selånger, brånsesra VSTM Medå'ker, bråsnn§er VRM Dalby. 

Betydelser: 'överstryka med bronsfärg, bronsfärga' samtliga anf. orter. 

Språkprov: Te ju'lra sku ba'kommslska va bråsitnjeeti å muuti kristn 'om 
julen skulle bakugnsluckan vara bronserad och (spis)muren kritad' VRM 
Dalby. 

Avledning: bronsering brånse'rig 'handlingen att bronsera'; 'det som 
bronsera(t)s' HA Veinge, brå'gferig o.d. (utan översättning) GST Hamrånge, 
Ockelbo. 

Kommentar: Ordets utbredning är av beläggen att döma begränsad till delar 
av Götaland, Svealand och Norrland. Sydlig utpost är Vanda i Halland, nord-
lig Oviken i Jämtland. Ordet är delvis präglat av dialektala drag, vilket bl.a. 
framgår av vokalen i formen Irsnnsjere o.d. och den nasalerade vokalen i 
formen brsfe'rä från Medelpad. Grav accent på den andra stavelsen har an-
tecknats i Medåker i Västmanland, på den första i formen brå'nnjer i Dalby i 
Värmland. Den franska nasalen motsvaras i vissa former av ng-ljud, i andra 
av ett supradentalt n. — Bronsera kommer liksom danskans bronzere och tys-
kans bronzieren av franskans bronzer, som är en avledning till bronze. 1697 
är ordet dokumenterat första gången i svenskan (NEO s. 205). 

brysk 

Utbredning: Småland, Bohuslän, Södermanland, Värmland, Uppland, Medel-
pad, Ångermanland, Jämtland. 

Former: brysk o.d. SM Berga, Hallingeberg; BO Bro; SDM Sorunda; VRM 
Dalby; UL Möja; MP Njurunda, brsssk o.d. ÅM Boteå, brössk ÅM Säbrå, 
buk JL Frostviken. 

Betydelser: 'avig, tvär av sig' o.d. samtliga anf. orter. 

Språkprov: °Han värkö å varä lite lmyssk men de va allt en snell mennifä 
SDM Sorunda. °Vä-nt sa brysk mot jänta! MP Njurunda. 
Kommentar: Ordet brysk är belagt från delar av Götaland, Svealand och Norr-
land. Mer eller mindre dialektala former är brassk, brössk o.d. från Ånger-
manland och buk från Frostviken i Jämtland. Betydelserna i dialekterna 
motsvarar riksspråkets. — Brysk är ett lån från franskans brusque, av italiens-
kans brusco 'bitter, syrlig, barsk, ovänlig' o.d. Ordet är dokumenterat första 
gången i svenskan 1709 (SAOB B 4391). 
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buffé 'matsalsmöbel', 'bord eller disk med drycker och finare smårätter'. 

Utbredning: Skåne, Småland, Lappland. 

Former: byfe' SM Ljuder, bufe' SK Björnekulla; SM Kulltorp; LPL Åsele, 
bofe' SK Degeberga, Lund, Ystad, befe' SM Nydala, bu'ffet LPL Fredrika, 
bu'ffe LPL Fredrika, pofe' SK Lilla Slågarp. 

Betydelse: 'ett slags möbel, skåp' e.d. samtliga anf. orter. 

Språkprov: °Ja va no int na gammal da ällst brorsan snickä 'n buffet hemmä 
LPL Fredrika. 

Kommentar: Ordet är glest belagt från ett par sydsvenska landskap (Skåne 
och Småland) och från ett nordligt (Lappland). Vokalkvaliteten i första sta-
velsen skiftar: y, u, o och, i ett fall, e: befi (Nydala i Småland). Grav accent 
har antecknats i Fredrika i Lappland: bus ffe(t). Initialt p i stället för b har 
belagts från Lilla Slågarp i Skåne: pofe'. — Buffé kommer av franskans buffet, 
vars yttersta ursprung inte är klarlagt. Sedan 1703 är ordet känt i svenskt 
skriftspråk (SAOB B 4632). 

bukett 

Utbredning: Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, 
Gotland, Östergötland, Närke, Uppland, Västmanland, Gästrildand, Härjeda-
len, Medelpad, Jämtland, Norrbotten. 

Former: bukä'tt o.d. SM S. Hestra; HA Fagered, Veinge; VG Bollebygd, 
Kinnarumma, Solberga, Åsle (i ssg); BO Ödsmål; ÖG Tjärstad; NK Knista (i 
ssg); VSTM Kumla, Medåker; GST Hamrånge, Ockelbo, Torsåker, Valbo; 
HRJ Vemdalen; MP Njurunda, Selånger; JL Oviken; NB Piteå, buke'tt o.d. 
SK Trollenäs; SM Långaryd, Urshult; HA Ränneslöv (i ssg), Vallda; NB 
Nederkalix, Töre, butjätt o.d. VG Högstena (i ssg), Mofalla (i ssg), Ugglum (i 
ssg), butje'tt o.d. JL Marieby, Åre; HL Frötuna, °bokätt SM Algutsboda, 
Valdshult, boke'tt SK Hedeskoga; BL Torhamn; SM Ö. Torsås, pukä'tt o.d. 
SM Fryele, Traryd; GL Lau; GST Årsunda (i ssg), pukatt VSTM Hed (i ssg), 
pukett o.d. SK Jonstorp; UL Estuna, putjätt o.d. SM Dörby, Kläckeberga; JL 
Mörsil, puket SK Isie, pokätt o.d. SM Algutsboda, Alseda, Karlslunda, poke'tt 
SK Lund; SM V. Torsås, påkä'tt ÖG Ö. Ny, pikätt VG Larv (i ssg), pulkätt 
VSTM Ramsberg (i ssg), pake't HA Knäred. 

Betydelse: ' (blom)bukett' samtliga ad. orter. 

Språkprov: °Där va urter [örter] å puketter å titta på SK Jonstorp. När vi joge 
bukä'tter gå tylte vi dä va så ra't mö hdnnkaksebirommer i' ÖG Tjärstad. 

Kommentar: Bukett är främst belagt från stora delar av Götaland och delar av 
Norrland; från Svealand föreligger endast tre belägg. Det kan vara en ren 
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tillfällighet att så få uppteckningar finns från sistnämnda område; möjligen 
har det legat närmare till hands att här använda ord som knippa, kvast o.d. 
Vokalen i första stavelsen är oftast u eller o; ibland förekommer även å och a 
och, i en sammansättning, i. Formen pulkett i sammansättningen blom-pulkett 
är troligen en tillfällig bildning. I ordets andra stavelse skiftar vokalen mellan 
ä och e, alltså mellan ett öppnare och ett mera slutet uttal. En förmjukning av 
k kan konstateras i former från Småland, Västergötland, Uppland och Jämt-
land. Inledande p i stället för b uppges från Skåne, Småland, Halland, Väster-
götland, Gotland, Östergötland, Uppland, Västmanland och Jämtland. Långt 
e i sista stavelsen uppvisar ordet i några enstaka belägg från Skåne och Hal-
land. Association till ordet paket ligger kanske bakom formen pake't från 
Knäred i Halland. — Bukett är ett lån från franskans bouquet, av fornfranskans 
boschet, vilket är en diminutivform av bois 'trä', ' skog' ; ursprunget är 
germanskt. I Schibboleth har Swedberg enligt SAOB (B 4558) framfört som 
sin åsikt att bukett hör till de »fremmande ord som hos oss onödigt brukas». 
Ordet är känt i svenskan sedan mitten av 1600-t; dess nutida betydelse är 
belagd första gången 1716 (SAOB a.st.). 

buljong 

Utbredning: Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, 
Östergötland, Södermanland, Värmland, Uppland, Västmanland, Hälsingland, 
Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Norrbotten. 

Former: buljå'gg o.d. SM Bringetofta, Hallingeberg, Sevede, S. Vi; HA Fage-
red, Slättåkra, Veinge; BO Klövedal; ÖG V. Ny; SDM Sorunda; UL Möja; 
VSTM Medåker, Nora; ÅM Resele, buljå'ggg o.d. NB Nederluleå, bulja'ygg 
o.d. SM Traryd, V. Torsås; HA Morup, bulja'gg o.d. SK Örkened; SM Angel-
stad; HA Fagered, Landa, Vallda, Veddige; BO Hjärtum; VRM Gillberga, 
bulariå'g HSL Arbrå, bålljå'gg o.d. SK Hallaröd, Munkarp, N. Rörum, 
bålja'ung o.d. BL Listers hd; SM Drev, båljdog o.d. SK södra Frosta hd, 
boljå'm o.d. SK Lund; SM Urshult, choljaungo.d. SK Näsum; SM Asa, Drev, 
Kalvsvik, boljoy o.d. SK Stoby, Trollenäs, balljaong SM Jät, bölljagg SM 
Angelstad, båddejdug SK Örkened, faljå'gg SK Stora Mölleberga, bulljågo 
o.d. MP Njurunda, Selånger, buliåg o.d. VG Solberga; ÖG V. Ny, bulljdogg 
SM Traryd, bu'lljåggen (b.f.) NB Överkalix. 
Betydelse: 'köttspad, buljong' samtliga anf. orter, i förbindelsen raffelbuljong 
'stryk' SK Näsum. 

Språkprov: Båljång ble ente brugelit fårren på senare tiden SK Hallaröd. 
°Raffelboljaung 'stryk' SK Näsum. 81ksen va fäjjde (fet), de be re'clit 
sp,3', de blrer g(2' e bulja'gg HA Vallda. 
Kommentar: Ordet är belagt från delar av Götaland, Svealand och Norrland. 
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Anmärkningar som »sent lån», »sällan brukat ord» o.d. förekommer på upp-
teckningar från Halland (Fagered) och Skåne (Stora Mölleberga); det cite-
rade språkprovet från Hallaröd i Skåne visar också att ordet är sent inkommet 
i dialekterna. Som i flera andra inlånade ord har första stavelsen skiftande 
vokalkvalitet, u, o, å, 8, ö. I andra stavelsen diftongeras kort å framför ng i 
Skåne, Blekinge, Småland, Halland (jfr Pamp 1978 s. 38, 46, 50, 57). Öppet 
a i den andra stavelsen förekommer i former från Skåne, Småland och Hal-
land: båljdo o.d. I Stoby och Trollenäs i Skåne har vokalen i andra stavel-
sen antagit en slutnare karaktär: boljoy o.d. Andra exempel på dialekt-
anpassning: kakuminalt i i formen bu/40 'y från Hälsingland; grav accent på 
första stavelsen i belägg från Västergötland och Medelpad; akut accent på 
första stavelsen i ett belägg från Överkalix i Norrbotten. I formen båddeja'ag 
från Örkened i Skåne har Il substituerats med dd; starkt avvikande och troli-
gen individuell är formen faljå'gy från Stora Mölleberga i Skåne. Ordet bety-
der 'köttspad'. Dock kan det i förbindelsen rammelbuljong även användas 
skämtsamt i betydelsen 'aga, stryk, smörj' (SAOB R 222). — Buljong har 
lånats från franskans bouillon, en avledning av bouillir ' sjuda, koka', som i 
sin tur kommer av latinets bullire, avlett av latinets bulla 'blåsa, bubbla' o.d. 
I svenskan är ordet känt sedan 1664 (SAOB B 4567) och »[är] ett av de syn-
nerligen många lånord som vittna om den franska kokkonstens inflytande på 
det finare köket» (Hqt I s. 111). 

byrå 
Utbredning: Samtliga landskap. 
Former: 
1) birå, byrå grav accent på första stavelsen: !Trå o.d. SK V. Karup; BL 
Eringsboda, Hjortsberga, Listerby, Nättraby; ÖL Bredsätra, Böda, Glömminge, 
Gräsgård, Gärdslösa, Högby, Löt, Persnäs, Sandby, Segerstad, Stenåsa, 
Torslunda; SM Alseda, Björkö, Bäckseda, Djursdala, Femsjö, Frödinge, 
Gamleby, Hjorted, Hjortsberga, Hossmo, Hässleby, Höreda, Linderås, 
Lönneberga, Misterhult, Mörlunda, N. Hestra, Svenarum, S. Vi, Tryserum, 
Urshult, Vimmerby, Öja; HA Vallda; VG Vartofta-Åsaka; ÖG Aska hd (utom 
Ask och V. Ny), Askeby, Bankekind, Hägerstad, Jonsberg, Kisa, Malexan-
der, Mogata, N. Vi, Oppeby, Tåby, Veta, Vinnestad, V. Harg, V. Stenby, 
Yxnerum, Åtvid, Åtvidaberg, Ödeshög, Örtomta; SDM Ripsa, Råby-Rönö, 
Torö; NK Gällersta, Hammar, Skagershult, St. Mellösa; UL Djurö, Hagby, 
Järlåsa, Sparrsätra, Åland; VSTM Fläckebo, Ramnäs, Västerfärnebo; DAL 
Hedemora; GST Hille, Torsåker, Valbo, Årsunda; JL Bodsjö, bfrå o.d. SK 
Osby; SM Dörby, Femsjö, Gränna, Hakarp, Haurida, Hult, Hässleby, 
Karlslunda, Kläckeberga, Malmbäck, Misterhult, Mortorp, Mörlunda, Tors-
ås, Vireda, Virserum, Västrum; HA Hishult, Knäred; VG Vilske och Kinne 
hdr; DSL Laxarby; ÖG Drothem, Hällestad, Mjölby, Nykil, Ringarum, Rök, 
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Sjögestad, Trehörna, Ulrika, Väderstad, Vist, Väversunda, Åsbo, Åtvid; SDM 
Björnlunda, Lerbo, Sköldinge, Sorunda, Tumbo, Tystberga, Ytter- och 
Överenhörna, Ösmo; UL Håbo-Tibble, Möja, Vätö; VSTM Haraker, Hed, 
Jämboås, Kungs-Barkarö, Kung Karl, Ljusnarsberg, Munktorp, Skultuna; 
DAL Folkärna, Malung, St. Tuna, bi'rau o.d. SK Osby; BL Listers hd, 
Backaryd, Eringsboda, Ramdala (baisrgy), Rödeby, Sillhövda ( bei'rgy), Tving, 
Tjurkö (bafraY); SM Hovmantorp, Jät, Kalvsvik, Urshult, Väckelså'ng, bfråy 
o.d. BL Förkärla (beisrsåyen b.f.), Ronneby lfs, bisrsu HA Knäred, bi'ro DSL 
Håbol; DAL Husby, Ludvika, °bira o.d. SM Torsås, bi'ra VB Lövånger, bi'råm 
HA Fagered, bi'rom HA Ljungby, bfrån o.d. VRM Karlskoga; DAL Gus-
tafs; VSTM Medå'ker, bi'ron o.d. VRM Karlskoga; VSTM Nora, Ramsberg; 
DAL By, Hedemora, Norrbärke, Söderbärke, bi'råg o.d. VG Ale, 
Kinnefjärdings, Redvägs, Vilske, Ås hdr, Hällstad, Solberga; DAL Svärdsjö, 
bisragg VG Älekulla, bisroo o.d. SM Blackstad; DSL Håbol, be'ray o.d. SK 
Näsum; BL Listers hd, Jämshög, Mjällby, besrray o.d. BL Jämshög, by'rå 
o.d. ÖL Böda; SM Hälleberga, Järeda, Virestad; VG Länghem; ÖG Tjällmo; 
SDM Öja; NK Hardemo, Viby; UL Östervåla; GST Hamrånge, Järbo, Ockelbo, 
Ovansjö, by'rå o.d. SM södra Östra hd, Hälleberga, Järeda, Lönneberga, 
Marbäck, Rumskulla; ÖG Hov, Häradshammar, Tjällmo; SDM Jäder, Lerbo, 
Tystberga; VSTM Ramsberg, busray o.d. BL Öljehult; SM Drev, Dädesjö, 
Jät, Urshult, by'råy o.d. SM Dädesjö, Slätthög, by'ro VSTM Medåker, by'rån 
DAL Leksand, by'rrå SM Traryd. 

2) birå, byrå akut accent på första stavelsen: bi'rå SK Blentarp, Hedeskoga, 
Håslöv, Kvärrestad, Lund, Mellby, Munka-Ljungby, Mörarp, Ravlunda, Reng, 
Rörum, Silvåkra, Skurup, Smedstorp, St. Herrestad, Ö. Vemmenhög; ÖL 
Långlöt; SM Fliseryd; HA Lindome; ÖG Järstad, Skeda; VB Umeå lfs, bi'rå 
o.d. SK Burlöv, Genarp, Lockarp, Lomma, Maglarp, Osby, Tottarp, Ö. Broby; 
BL Ronneby lfs; ÖL Bredsätra; SM Adelöv, Askeryd, Dalhem, Döderhult, 
Dörby, Femsjö, Färgaryd, Hagby, Hossmo, Högsby, Kalmar, Kläckeberga, 
Kristdala, Lönneberga, Markaryd, Misterhult, Ryssby, Virserum, Västra Ed, 
Ålem; HA Frillesås, Gödestad, Krogsered, Lindome, Steninge; VG Ale, Gud-
hems, Gäsene, Kinds, Kinnefjärdings, Kullings, Kålinds, Kållands, Marks, 
norra och södra Vadsbo, Redvägs, Skånings, Valle, Vartofta hdr, Holsljunga, 
Säter, Vassända-Naglum; DSL Laxarby; ÖG Sund, Ö. Ryd; SDM Björkvik; 
VRM Dalby, Långsered, Ransäter; UL Norrby, Närtuna, Vendel; DAL Rätt-
vik; MP Selånger; JL Åre; ÅM Högsjö, Nordmaling; VB Norsjö, Umeå, lfs; 
NB Nederluleå, Piteå, bi'ray o.d. SK Billinge, Bosarp, Farstorp, Glimåkra, 
Gråmanstorp, Gudmuntorp, Hallaröd, Halmstad, Hörby, Ignaberga, Konga, 
Lyby, Lå'ngaröd, Matteröd, Munkarp, N. Rörum, N. Sandby, Perstorp, Res-
löv, Röke, Stehag, Stenestad, Stoby, Sörby, Tjärnarp, Tossjö, Trollenäs, 
Verum, Vittsjö, Välinge, V. Torup, °birau HA Enslöv, Hishult, Morup, Skrea, 
Slättåkra, Tönnersjö, Årstad, bi'rau o.d. SK södra och mellersta Luggude 
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S. och N. Åsbo hdr, Björnekulla, Fleninge, Harlösa, Hörslöv, Kropp, Kvid-
inge, bi'raå, SM Hallaryd, bi'råu o.d. SK Ravlunda, Harlösa, V. Vram; SM 
Fagerhult; HA Breared, Veinge, 	o.d. SK Baldringe; HA Söndrum, 
Veinge, bi'rao o.d. SK Rinkaby, Örkened; HA Årstad, bi'rao SK Hästveda, 
bi'ra VB Burträsk, Skellefteå, bi'ro HA Lindome, bi'ro o.d. SK Ljunits hd, 
Burlöv, Lomma, Tottarp; VG Gillestad; DSL Lerdal; NK Knista; VSTM Bro, 
biru VG Fors, Åsbräcka, bi'råd o.d. SK Bara hd; GL Atlingbo, Bro, Öster-
garn (bfrå'darpl.); HRJ Lillhärdal, be'Ad o.d. GL Atlingbo, Få'rö, Lau (°bä-), 
bi'råm HA Fagered, Lindome, Morup (i ssg); VG Kullings hd, Hemsjö, birom 
VG Ale, Kullings, Marks, Vadsbo, Valle, Vartofta hdr, be'rom HA Okome, 
bi'rån SK Bedinge, Svedala; BO Sörbygdens hd, bi'rån o.d. BO Orust; VRM 
Fryksdals hd, Arvika lfs, Ed, Nordmark, Nysund, Stavnäs, Svanskog, 
Värmskog, bi'ron o.d. DSL Dals-Ed; VRM Alster, Bogen, Gunnarskog, Karl-
stad, Köla, bi'råg o.d. VG Me, Kullings, Marks, Vadsbo, Valle, Vartofta hdr, 
Härja, Ryda, Tunhem; NK (lmf), bi'rag VG Bollebygd, Hyssna, bi'rog DSL 
Håbol, bi'rrå o.d. SM Bosebo, Fryele, Kulltorp, Nöttja, Reftele, Våxtorp, Ås, 
Åsenhöga; HA Knäred; VG Gillestad, Ryda, bi'rrsy HA Knäred, Veinge, 
bi'rrau o.d. SK Stenestad, Visseltofta, bi'rrau SM Göteryd, bi'rrag SM 
Burseryd, be'rrå o.d. SM Angelstad, Berga, Göteryd, Rydaholm, Ryssby, 
berrau o.d. SM Göteryd, bu'rå o.d. VG Me, Kullings, Marks, Vadsbo, Valle, 
Vartofta hdr, Fästad, Händene, Ryda, Skara, Synnerby, buråg VG Ryda, by'rå 
o.d. SK Bara hd, Burlöv, Lomma, Tottarp; SM Femsjö, Gladhammar, 
Kristdala, Ljuder, S:t Sigfrid, Törnsfall; VG Me, Bollebygds, Kullings, Marks, 
Vadsbo, Valle, Vartofta hdr; BO Foss; DSL Laxarby; NK Gällersta; VRM 
Ransäter; MP Njurunda; JL Oviken, Revsund; VB Holmön; LPL Sorsele; 
NB Nederkalix, Piteå, bu'ray o.d. SK Förslöv (°byrau), Nävlinge, Vinslöv, 
Örkelljunga; SM Hovmantorp, Älmeboda, Ö. Torsås, by'rao o.d. JL Oviken, 
by'ra SM Vissefjärda, bu'ro BO Ytterby, by'råd GL Lau, by'råm BO Tjärnö, 
Torp, by'rån BO Sörbygdens hd; VRM Nyed, by'ron BO Krokstad, by'ron 
BO Forshälla, by'rrå o.d. SM Femsjö, Tofteryd, by'rrau SK Visseltofta. 

3) birå akut accent på sista stavelsen: birå' o.d. HA Hishult; ÖG N. Vi, St. 
Åby, Ödeshög; UL Adelsö, Björklinge, Gräsö, Harg, Skuttunge; GST Ockelbo; 
HSL Bollnäs; JL Revsund; VB Bygdeå, bira'y UL Tolfta, berå' UL Gräsö, 
birasu SK Ö. Äspinge, byr« o.d. ÖG Krokek; UL Gräsö, Rasbokil; DAL 
Enviken-Svärdsjö. 

Betydelser: 
1 a) 'byrå (möbel)' SK S. och N. Åsbo, Bara, Ljunits, södra Luggude, Skytts 
hdr, Baldringe, Bedinge, Billinge, Björnekulla, Blentarp, Bosarp, Burlöv, 
Farstorp, Fleninge, Förslöv, Genarp, Glimåkra, Gråmanstorp, Gudmuntorp, 
Hallaröd, Halmstad, Harlösa, Hedeskoga, Håslöv, Härslöv, Hästveda, Hörby, 
Ignaberga, Konga, Kropp, Kvidinge, Kvärrestad, Lockarp, Lomma, Lund, 
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Lyby, Långaröd, Maglarp, Matteröd, Mellby, Munka-Ljungby, Munkarp, 
Mörarp, N. Sandby, Näsum, Nävlinge, Osby, Perstorp, Reng, Reslöv, Rinkaby, 
Röke, Silvåkra, Skurup, Stehag, Stenestad, Stoby, Svedala, Sörby, Tjärnarp, 
Tossjö, Verum, Vinslöv, Visseltofta, Vittsjö, Välinge, V. Kamp, V. Torup, 
V. Vram, Örkelljunga, Örkened, Ö. Broby, Ö. Vemmenhög, Ö. Äspinge; syd-
östra BL, Listers hd, Backaryd, Eringsboda, Förkärla, Hagby, Hjortsberga, 
Jämshög, Listerby, Mjällby, Nättraby, Ronneby lfs, Rödeby, Sillhövda, Tjurkö, 
Tving, Öljehult, Östra hd; ÖL Bredsätra, Böda, Glömminge, Gräsgård, Gärds-
lösa, Högby, Långlöt, Löt, Persnäs, Sandby, Segerstad, Stenåsa, Torslunda; 
SM Östra hd, Adelöv, Alseda, Angelstad, Askeryd, Berga, Björkö, Blackstad, 
Bosebo, Burseryd, Bäckseda, Dalhem, Djursdala, Drev, Dädesjö, Döderhult, 
Dörby, Fagerhult, Femsjö, Fliseryd, Fryele, Frödinge, Färgaryd, Gamleby, 
Gladhammar, Gränna sn, Göteryd, Hakarp, Hallaryd, Haurida, Hjorted, 
Hjortsberga, Hossmo, Hovmantorp, Hälleberga, Hässleby, Höreda, Järeda, 
Jät, Kalmar, Karlslunda, Kläckeberga, Kristdala, Kulltorp, Linderås, Ljuder, 
Lönneberga, Malmbäck, Marbäck, Markaryd, Misterhult, Mortorp, Mörlunda, 
N. Hestra, Nöttja, Reftele, Rumskulla, Rydaholm, Ryssby, Slätthög, S:t Sig-
frid, Svenarum, Tofteryd, Torsås, Traryd, Törnsfall, Urshult, Vimmerby, 
Vireda, Virestad, Virserum, Vissefjärda, Vå' xtorp, Väckelsång, Västra Ed, 
Ålem, Ås, Åsenhöga, Älmeboda, Öja, Ö. Torsås; HA Breared, Enslöv, Fage-
red, Frillesås, Gödestad, Hishult, Knäred, Krogsered, Lindome, Ljungby, 
Morup, Okome, Skrea, Slättåkra, Steninge, Söndrum, Vallda, Veinge, Årstad; 
VG Ale, Gudhems, Gäsene, Kinds, Kinnefjärdings, Kullings, Kåkinds, Kål-
lands, Marks, Redvägs, Skånings, Vadsbo, Valle, Vartofta, Vilske, Ås hdr, 
Bollebygd, Flistad, Fors, Gillstad, Hemsjö, Holsljunga, Hyssna, Händene, 
Jung, Ryda, Skara, Synnerby, Vartofta-Åsaka, Vassända-Naglum, V. Tun-
hem, Åsbräcka, Älekulla; BO Orust, Sörbygdens hd, Foss, Krokstad, Tjärnö, 
Torp, Ytterby; DSL Dals-Ed, Håbol, Laxarby, Lerby; GL Atlingbo, Bro, Få'rö, 
Östergarn; ÖG Aska hd (utom Ask och V. Ny), Askeby, Bankekind, Drothem, 
Hov, Hägerstad, Hällestad, Häradshammar, Jonsberg, Järstad, Kisa, Krokek, 
Malexander, Mjölby, Mogata, N. Vi, Oppeby, Ringarum, Rök, Sjögestad, 
Skeda, Stora Åby, Sund, Tjällmo, Trehörna, Tåby, Veta, Vinnerstad, Vist, 
Väderstad, V. Harg, V. Stenby, Väversunda, Yxnerum, Å, Åsbo, Åtvid, 
Åtvidaberg, Ödeshög, Örtomta, Ö. Ryd; SDM (lmf), Björkvik, Bjömlunda, 
Jäder, Lerbo, Ripsa, Råby-Rönö, Sköldinge, Sorunda, Torö, Tumbo, 
Tystberga, Ytter- och Över-Enhörna, Öja, Ösmo; NK Gällersta, Hammar, 
Hardemo, Knista, Skagershult, St. Mellösa, Viby; VRM Fryksdals hd, Färnebo 
hd, Jösse hd, Alster, Arvika lfs, Bogen, Dalby, Ed, Gunnarskog, Karlskoga, 
Karlstad, Lå'ngserud, Nordmark, Nyed, Nysund, Ransäter, Stavnäs, Svanskog, 
Värmskog; HL Adelsö, Björklinge, Djurö, Frötuna, Funbo, Gräsö, Hagby, 
Harg, Håbo-Tibble, Möja, Norrby, Närtuna, Rasbokil, Skuttunge, Sparrsätra, 
Tolfta, Vendel, Vätö, Åland, Östervåla; VSTM Bro, Fläckebo, Haraker, Hed, 
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Järnboås, Kungs-Barkarö, Kung Karl, Ljusnarsberg, Medåker, Munktorp, 
Nora, Ramnäs, Ramsberg, Skultuna, Västerfärnebo; DAL By, Enviken, Fol-
kärna, Gustafs, Hedemora, Husby, Leksand, Ludvika, Norrbärke, Rättvik, 
St. Tuna, Svärdsjö, Söderbärke; GST Hamrånge, Hille, Järbo, Ockelbo, Ovan-
sjö, Torsåker, Valbo, Årsunda; HSL Bollnäs; HRJ Lillhärdal; MP Njurunda, 
Selånger; JL Bodsjö, Oviken, Revsund; ÅM Högsjö, Nordmaling; VB (lmf); 
LPL Sorsele; NB Nederkalix, Nederluleå, Piteå. 

1 b) '(låg) byrå med (sluttande) klaff' ÖL Böda; SM Dörby, Döderhult, 
Göteryd, Hult, Högsby, Kalvsvik, Linderås, S. Vi, Virserum, Västrum; VG 
Härja, Länghem, Ryda, Solberga, Säter; BO Forshälla; DSL Håbol; ÖG Ul-
rika-Nykil; NK (lmf); VRM Gunnarskog, Nordmark; UL Järlåsa, Skuttunge, 
Vaksala; DAL Malung; JL Åre; VB Burträsk, Bygdeå, Norsjö, Skellefteå. 

2) 'byrå' (lokal) BO Ytterby; ÖG Vist; SDM Lerbo; VSTM Medåker. 

Språkprov: Di små kräjen [kräken] va e'nte höjjare en bi'råen SK Tottarp. 
°Pao biraot i tinråmmet va rnasnga fina ptydnadsaga, fåtografia, jusastaga, 
stora havssnäcke m.m. SK Örkened. Da va afjt gra'nt besrraQ BL Jämshög. 
Den dä gammal bi' rån ho a stå'tt daann i hö'ånt [hörnet] i aall ti'då ÖL 
Sandby. De li'gger i ne'ege [nedersta] lå'da i bisrågen SM Blackstad. Sina 
ptigga jömmer an så väl i biråt SM Femsjö. Moä§ birå ä maskäten sau att 
föttånå ramla dän SM Öja. Gakk å hänta potlatonet han liger i bfromen 
HA Ljungby. Birå mä en snellraff a'ppte ÖG Ulrika-Nykil. °Ho hadde enn 
birå mä fira lådir, å appi på dänn stog en spejjill NK St. Mellösa. Bi'rån ä 
höger, dragtjista ä lei'ger VRM Arvika lfs. Ä stQg enn bi'rån i ka'mman 
DAL Hedemora. 

Kommentar: Ordet byrå har fått mycket stort genomslag i dialekterna; i mate-
rialet finns uppteckningar från samtliga landskap. Man kan här tala om ett 
främmande ord som mer eller mindre fullständigt anpassats och integrerats. 
Exemplen på betonad slutstavelse är jämförelsevis få; vanligen möter an-
tingen akut eller grav accent på första stavelsen, i viss mån beroende på den 
geografiska utbredningen. Belägg från bl.a. Skåne, Västergötland, Bohuslän 
och Värmland har oftast akut accent. Grav accent har de flesta beläggen från 
Blekinge, Öland, Småland, Östergötland, Södermanland, Uppland, Västman-
land, Dalarna och Gästrikland. Formerna skiftar. Det mest utmärkande dra-
get är uttal med ii första stavelsen i stället för y. Förutom de diftongeringar av 
slutstavelsens å som kan noteras: bi'rau, -åu, -811 o.d., är en utökad slutstavelse 
(i ob.f. sg.) rätt vanligt förekommande. Ex.: bi'råm, -rom Halland, bi'råm, 
-rom Västergötland och by'råm Bohuslän, bi'rån, -ron Värmland, Västman-
land, Dalarna, bi'rån, -ron Skåne, Bohuslän, Dalsland, Värmland, bf råg, -rog 
Småland, Västergötland, Dalsland, Dalarna, bi'råg, -rag, -rog Västergötland, 
Dalsland, Närke. Former som ändas på -råd uppges från Skåne, Gotland, 
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Härjedalen (brråd, beiiråd, by'råd o.d.). Förlängning av r förekommer, t.ex. 
be'rrap. o.d. Blekinge, byYrå o.d. Småland, bi'rrå o.d. Småland, Halland, 
Västergötland. Former med betoning på slutstavelsen är birå' och byrå' Hal-
land, Östergötland, Uppland, Dalarna, Gästrildand, Hälsingland, Jämtland, 
Västerbotten. Det stora flertalet belägg anger antingen ingen betydelse alls 
eller endast 'byrå'. På ett mindre antal uppteckningar ges en mera ingående 
beskrivning: '(l4) byrå med (sluttande) klaff' e.d. Precis som i riksspråket 
kan byrå (i sällsynta fall) också syfta på en lokal, t.ex. ett kontor, ämbetsverk 
eller liknande. I finlandssvenska dialekter uppträder byrå vanligen i formen 
birong o.d., både i Österbotten och i de södra delarna av Finland (FO). — 
Ordet byrå kommer av franskans bureau ' skrivbord, pulpet' m.m., en avled-
ning av bure 'ylle' (med sådant tyg var skrivpulpeten överklädd). I betydel-
sen 'skrivpulpet' o.d. är ordet belagt i svenskt skriftspråk första gången 1728, 
i betydelsen 'förvaringsmöbel med utdragbara lådor' o.d. från 1788 (SAOB 
B 4661). Om den grupp av ord för »käril (och redskap)» som byrå tillhör 
säger Hqt II (s. 39) att han »ej funnit ett enda svenskt arvord från förgermansk 
tid för 'kista', 'låda', 'skrin' o.d. [...] Våra svenska beteckningar äro lånade. 
[...] byrå, chiffonjé m.fl. [kommer] från franskan [...].» 

3.2. Lista II 

Här förtecknas de — enligt i huvudsak samstämmig uppfattning i de anlitade 
ordböckerna — franska lånord i svenska dialekter som inte på samma sätt som 
orden i lista I behandlats i utförligare ordartildar. Ordens svenska riksspråk-
liga form och betydelse (i de fall denna är mindre känd) samt den franska 
ordformen meddelas liksom utbredningen i dialekterna. Därefter anges (inom 
parentes) efter SAOB eller NEO när orden är tidigast belagda i svenskan. 
Orden utgör tillsammans med dem i lista I underlaget för den beräkning av 
antalet franska lånord i dialektmaterialet på bokstaven b- som företagits. 

bagage 'tross' ,'resgods', 'pack' (1601), fr. bagage. 
Utbredning: Skåne, Halland, Västergötland, Bohuslän, Gotland, Östergötland, 
Södermanland, Värmland, Uppland, Västmanland, Dalarna, Gästrildand, 
Hälsingland, Härjedalen, Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, 
Lappland. 
Se vidare HalMn 2000. 

bajadär 'indisk danserska', 'ett slags sjal' (1780), fr. bayad&e. 
Utbredning: Skåne, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, Östergöt-
land, Lappland, Norrbotten. 
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2bal '(varu)packe' (1628), fr. balle. 
Utbredning: Samtliga landskap utom Öland, Gotland, Dalarna och Härjeda-
len. 

balansera (1655), fr. balancer. 
Utbredning: Skåne, Öland, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, 
Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Lappland, Norrbotten. 
Avledning: balansering GST. 

balja (fsv.), fr. baille. 
Utbredning: Samtliga landskap. 

bandage (1767), fr. bandage. 
Utbredning: Halland, Västergötland, Gotland, Södermanland, Närke, Värm-
land. 

bandå 'ett slags band' (odaterat), fr. bandeau. 
Utbredning: Norrbotten. 

ban& (fsv.), fr. bannWe. 
Utbredning: Blekinge, Öland. 

bankett (1559), fr. banquet. 
Utbredning: Västmanland. 

bankettera 'hålla gästabud, »festa», leva i sus och dus' (1544), fr. banque-
ter. 
Utbredning: Östergötland, Närke. 

bankrutt s. och adj. (1722 resp. 1669), fr. banquero ute. 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Öland, Småland, Halland, Västergötland, Bo-
huslän, Dalsland, Södermanland, Närke, Värmland, Uppland, Västmanland. 
Avledningar: bankruttera 'göra bankrutt' NK VRM VSTM DAL; bankrut-
tör 'person som gör bankrutt' NK. 

barberare (1578), fr. barbier. 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, 
Östergötland, Södermanland, Närke, Uppland, Jämtland (1729), Ångerman-
land, Lappland, Norrbotten. 
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Avledningar: barbera 'behandla sjukdomar i allm.' VG, 'plåstra, försöka 
bota, sköta sår' o.d. BO, i förb. barbera sig 'ta en svettkur mot förkylning' 
o.d. VG, 'raka sig' BO, i förb. barbera om 'lägga om (ett sår)' VG, barbe-
rera 'plåstra, försöka bota' BO, barbering 'konsten att behandla sjukdomar' 
VG, 'rakning' BO. 

bardisan (i äldre tid) 'kortare spjut' (1546), ffr. partisane. 
Utbredning: Dalarna. 

barett 'ett slags platt mössa (med brätten)', 'ett slags platt, skärmlös huvud-
bonad för damer' (1538), fr. barrette. 
Utbredning: Småland, Dalarna (i ssg), Medelpad, Jämtland, Norrbotten. 

baron (1621), fr. baron. 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Öland, Småland, Halland, Västergötland, Öster-
götland, Södermanland, Närke, Uppland, Västmanland, Hälsingland, Norr-
botten. 
Avledningar: baronessa SK HA ÖG, baroninna 'baronessa, friherrinna' SK. 

baroni 'friherrligt gods', friherrskap' (1749), fr. baronnie. 
Utbredning: Småland, Östergötland. 
Avledning: baronitet 'baroni' ÖG. 

basar (1751), fr. bazar. 
Utbredning: Skåne, Halland, Västergötland, Södermanland, Medelpad, Norr-
botten. 

basera 'använda som underlag för ngt' (1842), fr. baser. 
Utbredning: Skåne. 

bastard (1636), fr. båtard (ffr. bastard). 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Bohuslän, Östergötland, 
Södermanland, Värmland, Västmanland, Ångermanland. 
Avledning: bastardig basta'rria (pl.) 'bångstyrig' SK. 

bastonad 'omgång stryk' (1729), fr. bastonnade. 
Utbredning: Skåne, Småland, Halland, Västergötland. 

basun (1526), ffr. bosine, buisine (> mlty . bas(s)tine). 
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Utbredning: Skåne, Halland, Västergötland, Södermanland, Närke, Värm-
land, Västmanland, Dalarna, Gästrikland, Jämtland, Norrbotten. 
Avledningar: basuna (ut) 'basunera ut' SK SM HA VG SDM NK GST; 
basunande VG, basunera (ut) SM JL. 

bataljon (1686), fr. bataillon. 
Utbredning: Skåne, Halland, Västergötland, Bohuslän, Gotland, Östergötland, 
Närke, Värmland, Uppland, Västmanland, Gästrikland. 

batist 'tunt, fintrådigt tyg' (1754), fr. batiste. 
Utbredning: Halland. 

batong (1762), fr. båton. 
Utbredning: Blekinge, Småland, Halland, Västergötland, Västmanland, Da-
larna, Medelpad. 

batteri 'uppsättning samverkande artilleripjäser', '(ficklamps)batteri' (1621), 
fr. batterie. 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland, 
Gotland, Södermanland, Värmland, Hälsingland, Medelpad, Jämtland. 

best (1521), fr. bae (ffr. beste). 
Utbredning: Samtliga landskap utom Öland och Hälsingland. 
Avledning: bestian bestia'n 'ngt ovanligt stort och duktigt' (om människa 
och djur) HA. 

bet 'straffinsats i spel'; ss. predikativ i uttr. bliva bet 'förlora spelet'; i uttr. gå 
bet 'misslyckas' (ca 1730), fr. Ute. 
Utbredning: Samtliga landskap. 

blanchera 'förvälla', 'göra (läder) j ämntjockt och blankt' (1876), fr. blanchir. 
Utbredning: Småland. 
Avledning: blanchering 'behandling av djurhud vid garvning' VSTM. 

blankett (1535), fr. blanquet (ffr. blanchet, blanquet). 
Utbredning: Skåne, Öland, Halland, Småland, Västergötland, Bohuslän, Öster-
götland (i ssg), Uppland, Västmanland, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, 
Jämtland, Norrbotten. 
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blockera (1627), bloquer. 
Utbredning: Skåne, Småland, Dalarna, Västerbotten, Norrbotten. 

blommerant 'blekblå', 'blomstrande' (1665), fr. bleu mourant. 
Utbredning: Dalarna, Norrbotten. 
Se Hal161 1997. 

blus (1822), fr. blouse. 
Utbredning: Samtliga landskap. 
Avledningar: blusa (sig) BL NB, blusig NB. 

boasera 'brädfodra' (1837), fr. boiser. 
Utbredning: Småland, Halland, Uppland, Jämtland, Ångermanland, Norrbot-
ten. 
Avledning: boasering SM (även i ssg) HA ÖG VSTM (även i ssg) ÅM LPL 
NB Nederkalix. 

bobin(a) 'spolstomme på vilken garn vindas upp vid spinning och tvinning' 
(1758), fr. bobine. 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, 
Gotland, Östergötland, Södermanland, Närke, Uppland, Gästrikland, Ånger-
manland, Västerbotten, Norrbotten. 
Avledningar: bobina 'vinda upp garn på bobin' SK ÖL SM (1840-61) VG 
BO GL ÖG SDM NK (lmf) UL VSTM JL VB NB, bobining GL. 

bohem (1822), fr. boUme. 
Utbredning: Skåne. 

boj (fsv.), ffr. bou& (> mlty boie). 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Öland, Halland, Västergötland, Bohuslän, Öster-
götland, Södermanland, Värmland, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, 
Ångermanland, Norrbotten. 

boja (fsv.), ffr. buie, boie (> mlty boie). 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Västergötland, Östergöt-
land, Södermanland, Närke, Värmland, Uppland, Västmanland, Dalarna, Häl-
singland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten. 
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bomb (1675), fr. bombe. 
Utbredning: Skåne, Öland, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, Dals-
land, Gotland, Södermanland, Värmland, Gästrildand, Jämtland, Medelpad, 
Västerbotten. 
Avledning: bomba SK ÖL SDM. 

bombardera (1686), fr. bomba rder. 
Utbredning: Skåne, Småland, Halland, Uppland, Medelpad, Jämtland. 

bombasäng, äldre benämning på flera olika slags tyger (1556), ffr., fr. bom-
basin. 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Dalsland, Gotland, Östergötland, Söderman-
land, Närke, Värmland, Dalarna, Norrbotten. 

bonne 'utländsk barnsköterska' (1707), fr. bonne. 
Utbredning: Skåne. 

bonnett 'ett slags huvudbonad, mössa' (1524), fr. bonnet, bonnette. 
Utbredning: Östergötland (mitten av 1700-t.). 

borick(a) 'åsna', äv. bildl. (1751), fr. bourrique. 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, 
Gotland, Östergötland, Södermanland, Närke, Uppland, Dalarna. 

bottfor 'ett slags ytterstövel' (1809), fr. botte forte. 
Utbredning: Småland, Östergötland, Södermanland, Värmland, Uppland, 
Västmanland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Häijedalen, Medelpad, Jämt-
land, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten. 

bra (1621), fr. brave. 
Utbredning: Samtliga landskap. 
Se Widmark 1990. 

brass 'tåg på rånock' (1691), fr. bras. 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Öland, Bohuslän, Närke, Uppland. 

brassa 'vrida rår i horisontalled' (1685), fr. brasser. 
Utbredning: Bohuslän, Gotland. 
Avledning: brassande HA. 
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bridong 'ett slags betsel' (1776), fr. bridon. 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Småland, Närke, Uppland. 

brigad (1632), fr. brigade. 
Utbredning: Skåne. 

brikett (1868), fr. briquette. 
Utbredning: Skåne, Halland, Västmanland, Lappland. 

briljant s. (1747), fr. brillant (adj.). 
Utbredning: Bohuslän. 

brodera (1764), fr. broder. 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Öland, Småland, Halland, Västergötland, 
Östergötland, Närke, Värmland, Uppland, Västmanland, Gästrikland, Hälsing-
land, Medelpad, Jämtland, Västerbotten, Lappland, Norrbotten. 
Avledningar: broderande SK, broder(n)ing SK HA VSTM JL VB. 

broderi (1679), fr. broderie. 
Utbredning: Skåne, Halland, Västergötland, Värmland, Uppland, Västman-
land, Dalarna, Medelpad. 

brodyr 'broderi', 'broderat tyg, för garnering' (1821), fr. brodure. 
Utbredning: Skåne. 

brosch(a) (1843), fr. broche. 
Utbredning: Samtliga landskap utom Öland. 
Avledning: broscha 'fästa ihop med brosch' VSTM. 

broschera 'väva in blommönster', 'förse (häfte) med omslag och rygg av 
papp' (1758), fr. brocher. 
Utbredning: Småland. 

broschyr (1779), fr. brochure. 
Utbredning: Skåne, Lappland. 

brutal (1674), fr. brutal. 
Utbredning: Skåne, Småland, Halland. 
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bräsch (1628), fr. brirhe. 
Utbredning: Småland, Medelpad. 

buckla (1640), ffr. bocle (> mity . bokele); ' (större) hårlock' (1745), fr. boucle. 
Utbredning: Skåne, Öland, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, Dals-
land, Östergötland, Södermanland, Värmland, Uppland, Västmanland, Da-
larna, Gästrikland, Härjedalen, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten. 
Avledningar: buckla(s) VG BO VRM VSTM DAL ÅM, bucklig VG (lmf) 
BO VRM DAL HRJ JL, bucklighet VG (lmf). 

bucklera 'forma (hår) till bucklor', 'krusa' (1746), fr. boucler. 
Utbredning: Småland. 

buffel (fsv.), fr.buffle. 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, 
Östergötland, Södermanland, Uppland, Västmanland, Dalarna, Gästrikland 
(i ssg), Härjedalen, Medelpad, Jämtland, Ångermanland (i ssg), Västerbot-
ten, Lappland. 

buskage (1658), ffr. boscage. 
Utbredning: Skåne, Värmland, Uppland. 
Ombildning: buskerage 'buskage' UL (IhreS). 

bussarong 'skjortliknande överdragsplagg urspr. för sjömän', 'överdrags-
byxor för sjömän' (1797), fr. bourgeron (> lty. busserun). 
Utbredning: Samtliga landskap utom Västergötland, Södermanland, Närke 
och Västmanland. 

butelj(a) (1680), fr. bouteille. 
Utbredning: Samtliga landskap utom Medelpad och Lappland. 
Avledningar: buteljera SK, buteljerande SK, buteljering SK. 

butik (1736), fr. boutique. 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, 
Östergötland, Närke, Värmland, Uppland, Gästrikland, Hälsingland, Medel-
pad, Västerbotten (i ssg), Norrbotten. 

byst (1740), fr. buste. 
Utbredning: Skåne, Blekinge, Öland, Småland, Halland, Västergötland, Öster-
götland, Närke, Uppland, Västmanland. 
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bärsa 'jaga' (fsv.), ffr. berser. 
Utbredning: Skåne, Västergötland, Uppland 
Se Elmevik, under tryckning. 

4. Några ord med möjlig fransk anknytning 

Nedan kommenteras kortfattat några dialektord i materialet på b- som enligt 
vissa formkriterier (t.ex. slutledsbetoning på substantiven, verbändelsen -era) 
skulle kunna tänkas utgå från eller i varje fall ha sin förebild i ett franskt ord. 
Jag har bedömt flera av dem som hybrider eller kontaminationer. De faller 
utanför min definition av franska lånord och har inte medtagits i beräkning-
arna i avsn. 5.1. Men de är inte utan intresse, i synnerhet när det gäller frågan 
om anpassning av lånord i dialekterna och har därför tagits upp till diskus-
sion. 

balanäs 

Form: (halanä's UL Börstil, Vaksala. 
Betydelse: 'spets nedtill på lång klänning' o.d. anf. orter. 
Språkprov: °Nedtill på min svarta brudklänning så hade jag vit spets å det 
kalla' dom balanä's UL Börstil, Vaksala. 
Kommentar: Ordet balanäs ger associationer till polonäs. Under detta upp-
slagsord tar SAOB (P 1428 f.) bl.a. upp en betydelse som gäller den kvinnliga 
dräkten. Det rör sig om ett slags halvlång överklänning med draperingar vid 
sidorna och baktill. Den beskrivning som ges i dialektbeläggen påminner dock 
snarare om den som ges för ordet balajös (se d.o.). Upptecknaren ställer också 
frågan om det möjligen har med franskans balayeuse 'gatsoperska' att göra. 
Balanäs är troligen att uppfatta som en kontamination av polonäs och balajös. 

balarm 
Form: bala'nn SK Vitaby. 
Betydelse: 'starkt buller'. 
Kommentar: Balann är sannolikt en hybrid med alarm (fr. alarme) som en 
komponent. Från Skåne finns ytterligare några ord med den inledande ljud-
följden ba-, vilka har betydelsen 'väsen, oljud' o.d. som gemensam nämnare, 
t.ex. bal(l)ér 'oljud, oväsen' o.d. och ballera 'föra oväsen, vara högljudd' 
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o.d. (se nedan), banade ' stoj, oväsen' o.d. (se lista I). Dessa ord har sannolikt 
spelat en roll för uppkomsten av formen balarm. 

baller och ballera 

Former: baller s.: bale'r SK Gärdslöv; ballera v bale'ra o.d. SK Ljunits hd, 
Borrby, Brandstad, Fågeltofta, Gladsax, Långaryd, Lövestad, Skårby, Ö. Vem-
menhög, balle'ra o.d. SK Herrestads hd, Brösarp—Eljaröd, Genarp, Ravlunda, 
VG Korsberga, °ballera SK (IhreS), (tallera HR' Tännäs, 	JL Berg, 
Myssjö, Oviken, balle'rJL Rödön; i förb. balera o'm o.d. SK Skurup, Svens-
torp. 

Betydelser: baller: ' oljud, oväsen' anf. ort; ballera:' väsnas, uppträda högljutt 
och störande' o.d. SK Ljunits hd, Borrby, Brandstad, Brösarp, Eljaröd, Gen-
arp, Gladsax, Långaryd, Lövestad, Ravlunda, Ö. Vemmenhög; VG anf. ort, 
'prata mycket och högljutt' HR.I anf. ort; JL anf. orter; 'gräla' SK Brandstad, 
Fågeltofta; 'rumla, festa, svira' SK Herrestads hd, Ljunits hd, Skårby; 'skämta 
ystert' SK Lövestad; i förb. med om 'leva om' o.d. SK Skurup, Svenstorp. 

Språkprov: Där ble it mised forba'nneliare bal& endå'nn. °Farmor kom ud å 
balera, forr vi hållde fon-  mied allo SK Fågeltofta. Svästja u balle'ra SK 
Brösarp, Eljaröd. 

Kommentar: Vid ett seminarium där jag ventilerade ett parti av min under-
sökning framfördes förslaget att franskans parler s. 'tal, sätt att tala' o.d. och 
v. 'tala, samtala' o.d. kunde ligga bakom baller s. 'oljud' o.d. från Skåne 
resp. ballera v. 'föra oväsen, vara högljudd, gräla' o.d. från Skåne, Väster-
götland, Härjedalen och Jämtland. Varken form- eller betydelsemässigt är 
det en omöjlig tanke. Exempel på att p- ersatts med b- har ett antal gånger 
påträffats i materialet. Betydelseförskjutning från 'samtala' till 'vara hög-
ljudd, gräla' o.d. är heller inte ovanlig (se t.ex. HallM 1999). NO tar upp 
bal(l)era ' strev a bråkande', 'bala' ('bråka, buldra' o.d.); 'bala' ('tala hogmxlt, 
skravla' o.d.) och jämför det bl.a. med baldra 'bråka' o.d., 'skrika, skråla' 
(om barn) o.d. Betydelsen hos ballera från Härjedalen och Jämtland är 'tala 
mycket och bullrande' o.d. och motsvarar betydelsen 'tala hogmxlt, skravla' 
hos den norska motsvarigheten. I danskan tycks ordet ballera inte finnas, 
däremot balder s. 'larm, buller' och baldre v. 'buldre, larme' o.d. (ODS sp. 
1040 f.) som liksom norskans baldra motsvarar svenska dialekters ballra v. 
'bullra, larma, hålla oväsen' o.d., 'prata fort och mycket, pladdra' o.d. (Rietz). 
Det ligger därför kanske närmare till hands att tänka sig ett samband mellan 
ballra och ballera än mellan ballera och franskans parler. Ändelsen -era kan 
möjligen ha använts för att variera och höja statusen på ett ord. Ett annat 
exempel på detta skulle kunna vara babbelera 'babbla, sladdra' från Ö. Äspinge 
i Skåne, som sannolikt ska hållas samman med babbla v. De äldsta beläggen 
på ballera från Skåne har daterats till före 1766 (IhreS). 
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bal(1)on 

Former: balo'når (pl.) SK Landskrona, balo'na SK Harlösa. 

Betydelser: I uttr. höga baloner '»högt liv»' SK Landskrona, i uttr. slå på 
balonan 'festa, »leva till»' SK Harlösa. 

Språkprov: Di kåm at leva på för höga balonår SK Landskrona. 

Kommentar: De två beläggen från Skåne har sannolikt samband med danska 
(dialekters) ballon 'vrovl, hall0j, ballade', som enligt ODS och Omåls0 är en 
ombildning av ballade 'kommers, fest, spektakel, ståhej' (jfr ballad lista I). 
Uttrycket på höga baloner har möjligen påverkats av det formmässigt snar-
lika på lösa boliner 'på oplanerat och godtyckligt sätt', medan uttrycket slå 
på balonan kan jämföras med uttrycket slå på stort. 

baluns 

Utbredning: Öland, Småland, Gotland, Östergötland, Värmland, Uppland. 

Former: balu'ns o.d. ÖL; SM Döderhult, Figeholm, Gränna lfs, Kalmar; ÖG 
Gryt, Risinge, Ö. Eneby; UL Norrby, °baluns SM (JELgren); GL (GO); ÖG 
Ydre hd; VRM. 

Betydelser: 'knöl, klump' ÖL; SM (JELgren), Döderhult, Figeholm, Gränna 
lfs; ÖG Ydre hd, Gryt, Risinge, Ö. Eneby, 'otymplig person SM Kalmar, 
'tyngd, motvikt, balans' o.d. GL (GO); ÖG Gryt, Risinge, Ö. Eneby; UL 
Norrby. 

Kommentar: Baluns är möjligen en dialektal ombildning av balans men sna-
rare en kontamination av detta ord i betydelsen 'motvikt, tyngd' och luns 
'klump', 'klumpig mansperson'. Samtliga belägg på ordet är med ett undan-
tag (SM Gränna lfs 1943) från mitten och slutet av 1800-talet. 

bangsera 

Form: bagse'ra VG Korsberga. 

Betydelse: ' stoltsera' . 

Språkprov: Di (jettera) gå-rar framme (på harrgån) å bogserar. 

Kommentar: Ett enda belägg har noterats. Ordets etymologi är mycket osä-
ker; möjligen rör det sig om en kontamination av balansera 'hålla sig i upp-
rätt jämviktsläge' och avancera 'vara i rörelse framåt', 'göra framsteg' o.d., 
båda lånord från franskan. 

bavansera 
Former: påvense'r Nederkalix, bosvanser Töre, bo'vanser Töre. 
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Betydelser: ' gå balansgång' Töre, 'strapatsrikt arbeta' Töre, 'bråka, leva om' 
o.d. Nederkalix, Töre. 
Språkprov: Du påvense'r ve dö däna til du djä-ria eil åt naku 'du lever om 
med det där tills du gör illa någon' NB Nederkalix. 

Kommentar: Mycket få belägg finns på ordet och utbredningen är liten. Från 
Töre har en form med initialtp dokumenterats parallellt med ett par b-former. 
Betydelsen 'gå balansgång' gör det möjligt att anknyta bavansera till balan-
sera, av franskt ursprung. Visst inflytande från avancera är tänkbart. Jfr bang-
sera ovan. 

bilon 

Utbredning: Småland, Östergötland. 

Former: 'bellon SM (JELgren), SM N. Vedbo hd, bilo'n SM Hult, N. Solberga, 
Säby, byllo'n SM Askeryd; ÖG Torpa, ballon SM Fryele, buljo'n SM Jönkö-
ping, Näshult. 

Betydelse: ' stödjande stolpe på gammal vägg' o.d. samtliga anf. orter. 

Kommentar: Till grund för formerna bilon, bellon, bylon, ballon, buljon o.d. 
i småländska och östgötska dialekter ligger ordet pylon (äldre även pilon). 
Förutom ett lite äldre belägg ur J. E. Lagergrens Småländsk Ordbok (1840-
61) har ordet upptecknats mellan 1941 och 1963. Ordetpylon, franskans pylöne 
(jfr ty. och eng. pylon), har grekiskt ursprung och är belagt i svenskan första 
gången 1837 (SAOB P 2521). Det är inte klarlagt om franskan, tyskan eller 
engelskan är det förmedlande språket. Beträffande växlingen p/b se avsn. 
5.5.1. 

bregal 'don, tillbehör'. 

Utbredning: Skåne, Närke, Södermanland, Värmland, Uppland, Västmanland, 
Hälsingland, Jämtland, Västerbotten. 

Former: bregg'ir JL Ström, bregg'l VRM Arvika lfs, UL Bladåker, 'bregal 
o.d. UL (1724); VSTM (1727); HSL; VB (1752), "brigal o.d. SDM Åkers 
och Ö. Rekame hdr; UL, brig.3'n (b.f.) NK Lillkyrka, bragg'l SK Borrby, Ö. 
Herrestad, Ö. Vemmerlöv, bragagja SK Hörby, bragalje SK Hörby, bragalje 
SK Ö. Äspinge, 

Betydelser: '(stor) hop' VSTM HSL IL, i uttr. hela bregalen o.d. 'allesam-
mans, hela sällskapet' UL HSL VB, 'alltsammans' SDM NK HSL, i uttr. 
(hela) bregalet 'alltsammans' SDM UL, (ob.f. pl.) 'don, redskap' o.d. SDM, 
'bråte, skräp' o.d. SK, 'område' VRM. 

Språkprov: Dä stog te läsa um hela brigg:n [alltsammans] NK. 
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Kommentar: I Hälsingland har upptecknats uttrycket hela bregaln 'hela ho-
pen, alltsammans'. Uppteckningen har kommentaren »troligen ett soldatuttryck 
= hela brigaden». En sådan uppgift om bregal finns inte i SAOB (B 4206). 
Ordboken meddelar i den etymologiska parentesen att ordet förekommer i 
finlandssvenska dialekter med betydelsen 'don, tillbehör' och i dialekter i 
Hälsingland och Uppland i ute. hela bregalen 'hela högen, alltsammans', 
men om ursprunget sägs ingenting. Enligt FO är ordet belagt med både b- och 
p-form, genomgående i pluralis; även fregal har noterats. Bregal betyder en-
ligt FO 'tillbehör, utrustning, grejor, don'. Också i sverigesvenska dialekter 
har pluralformen bregaler med betydelsen 'don, redskap' antecknats. Den 
ovan nämnda kommentaren att det hälsingska hela bregaln troligen ska tol-
kas som identiskt med soldatuttrycket hela brigaden väcker frågan om bre-
gal kunde vara en ombildning av franskans brigade 'brigad', 'arbetslag' o.d. 
Med tanke på att en viss formlikhet föreligger mellan bregal och ordet pinal, 
först belagt 1901 (SAOB P 879 f.), och att betydelsen hos pinal 'sak, grej, 
grunka, doning, pryl' o.d. ligger nära den hos bregal 'don, tillbehör', skulle 
bregal möjligen kunna förstås som en hybrid av brigad (med i> e i dial.) och 
pinal. Bregal förekommer oftast i uttrycken hela bregalet, hela bregalen o. 
likn. 'alltsammans', 'allesammans'. En avvikande betydelse 'område' har 
noterats från Värmland. De former och betydelser som uppges från Skåne 
skiljer sig från övriga. Vokalen i första stavelsen är a i stället för i eller e (jfr 
braljera för briljera 'glänsa' o.d.). Enligt ett par uppteckningar från Skåne är 
även en utbyggd form belagd: bragalja o.d. Betydelsen 'bråte, skräp (t.ex. 
gamla och dåliga verktyg)' tyder på att en förskjutning av den mera neutrala 
betydelsen 'don' skett. 

burnös(k) adj. 

Former: 'burnaus(k) o.d. GL (GO), 'burmaus(kar) GL Fårö, 9xu(r)naus(k) 
GL (GO), Fårö, Lau, bana'us GL Bro, Östergarn, °bannaust GL Fårö, 
Vamlingbo, 'purnöiskar GL Lau. 

Betydelser: 'bister, grym, ond, vild, häftig, hotande' o.d. 

Språkprov: Hästn var så pumöiskar, u bäst sum ä var, så slo han upp u sårkar 
flaug Lau. 

Kommentar: Ordets etymologi tycks vara okänd. Franska lånord med omkas-
tade eller helt försvunna stavelser är inte ovanliga; de utgör exempel på hur 
dialekterna försökt anpassa de främmande orden. Det är därför inte uteslutet 
att det gotländska burnös(k) o.d. kan vara en ombildning (förvrängning) av 
franskans pemicieux 'skadlig, fördärvlig'. I Laumålet förekommer former 
både med initialt b och p: 93arnaus, 'purnöiskar (0Lau h. 1 s. 27). 



5. Diskussion 

5.1. Andelen franska lånord på b- i dialekterna 

Materialet till OSD består av drygt 7 miljoner ordlappar i sedesformat, varav 
ord på b- utgör drygt 500 000 lappar, dvs. ca  7 %. Härtill kommer ca 40 000 
kopior av kort i oktavformat. Antalet ord på b- som räknats fram enligt tidi-
gare beskrivna metod (kapitel 2) uppgår till 6491. Siffran är med all sanno-
likhet för hög på grund av att OSD vid uppställningen av materialet ibland 
placerat polysema ord som om de vore homonyma. Detta förhållande kan i 
viss mån uppvägas av att alla ord på b- i dialekterna knappast registrerats av 
OSD. Framräkningen i OSD:s register har gjorts manuellt, men även om detta 
skett med stor noggrannhet kan smärre fel inte uteslutas. Dessa osäkerhets-
faktorer till trots anser jag att ett sannolikt mått på det totala dialektala ord-
förrådet på b- bör kunna sättas till ca 6 000 ord. 

Av b-orden i OSD har 135 visat sig vara franska lånord enligt den vida 
definition som varit min utgångspunkt. Även detta antal är något osäkert.! ett 
inledande skede var urvalet ord med drag som kunde indikera fransk här-
komst rikligt. Detta innebär dock inte att samtliga franska lånord med säker-
het kommit med. I synnerhet ord som saknar det franska lånordets yttre känne-
märken kan ha förbigåtts. Metoden är inte invändningsfri men det är ändå 
möjligt att med tämligen god säkerhet uppskatta andelen franska lånord på b-
till ca 2 % av det totala dialektala ordförrådet på b-; siffran säger alltså ingen-
ting om förhållandet i enskilda dialekter. Dock kan en jämförelse göras med 
Gusten Widmarks (1973 s. 82) resultat beträffande andelen lånord i Pehr Sten-
bergs material till Ordbok över Umemålet. Enligt Widmarks beräkningar ut-
gör lånorden 8 % av materialet, varav de tyska ca 5,6 %. De franska lånorden 
inryms alltså, tillsammans med t.ex. de latinska, inom återstående 2,4 %, ett 
förhållande som korresponderar väl med resultatet av mina beräkningar. 

Att utifrån uppskattningen av andelen franska lånord i det totala dialektala 
ordförrådet på b- göra en generalisering som gäller hela ordförrådet (från 
a—ö) förefaller något djärvt. Emellertid kan Widmarks beräkning av andelen 
lånord i hela ordförrådet i Umemålet vara en fingervisning. Tillsammans med 
min egen erfarenhet av materialet ger detta anledning att tro att frekvensen 
franska lånord på b- i dialekterna inte i någon exceptionell grad avviker från 
frekvensen franska lånord i dialekterna över huvud taget. Det kan därför an-
tas att andelen franska lånord i dialekterna inte skiljer sig från den beräknade 
andelen för ord på b-, ca 2 %, med mer än någon procentenhet. För att med 
större säkerhet kunna uttala sig om andelen franska lånord i enskilda dialek-
ter samt i hela det dialektala ordförrådet behövs dock mera ingående under-
sökningar. 
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5.2. Ämnesområden 

Vilka ämnesområden representerar de franska lånorden i lista I och II? Orden 
har grupperats efter ämnestillhörighet utan hänsyn till vad som sägs om kro-
nologin i den etymologiska litteraturen. Hur gamla orden är i dialekterna är ju 
i de flesta fall omöjligt att avgöra. En mindre del av orden är dessutom 
särdialektala. Indelningen och ämnesrubrikerna bygger på Hqt II för att möj-
liggöra en jämförelse mellan de franska lånorden i dialekterna och i riks-
språket. Den indelning som ges i Hqt II har modifierats på så sätt att i flera 
fall där ämnesområdena gränsar till varandra, har dessa slagits samman under 
en gemensam rubrik. 

Kläder, tyger, tillbehör, smycken m.m. 
bahytt(a), bajadär, balajös, bandå, barett, batist, berlock(a), blond s., blus, 
boett, bombasäng, bonnett, bottfor, bottin, briljant s., brodyr, brosch(a), bus-
sarong. 

Militär terminologi, utrustning, vapen o.d. 
bajonett, bandolär/bantlär, ban&, barack/brack(a), bardisan, batalj(a), batal-
jon, batteri, bivack, bomb, bombardera, bridong, brigad, bräsch. 

Affärstermer, penningväsen, mått, vikt, räkneord, post m.m. 
balans, balansera, bankrutt, basar, biljett, biljon, blankett, bransch, butik. 

Byggnadstermer, heminredning o.d. 
balkong, bassäng, berså, betong, brikett, buffé, byrå. 

Hantverk, handarbete 
baleföj, blanchera, boasera, brodera, broderi, bronsera, broschera. 

Växt- och fruktbenämningar 
begonia, bigarrå, birameller, bombaros, bonkretjäng, buskage, bukett. 

Personbeteckningar, titlar, släktbeteckningar m.m. 
barberare, baron, bassadör, bastard, bohem, bonne. 

Fortskaffningsmedel, sjötermer, resetermer m.m. 
bagage, ballong, boj, brankard, brass, brassa. 

Teater och konstdans, musik, konst, litteratur, press o.d. 
balett, ballad, basun, broschyr, byst. 
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Redskap, kärl m.m. 
balja, batong, bobin(a), bonbonjär, butelj(a). 

Djurbenämningar 
babian, beckasin, best, borick(a), buffel. 

Festligheter, dans, nöjen o.d. 
lbal, bankett, bankettera, biograf. 

Maträtter m.m. 
blancmangé, bonbon, buljong. 

Speltermer 
bet, biljard, biribi. 

Mineralogiska termer 
brons. 

Varor och industriprodukter o.d. 
2bai.  

Övriga: badäng, bagatell, bah, bandage, barock, baroni, basera, bassess(a), 
bastonad, bastonera, bastyr, battera, beige, belementa, blam, blamera, blaschas, 
blessera, blessyr, blockera, blommerant, blond adj., boja, bra, bravad s. och 
adj., bravera, briljant adj. och adv., briljera, brutal, brysk, buckla, bucklera, 
bärsa. 

Diskussion 

Det framgår att lånorden i första hand faller inom ämnesområdena kläder, 
tyger o.d. och militär terminologi, utrustning, vapen o.d. Till de större kate-
gorierna hör också bl.a. affärstermer, penningväsen o.d., byggnadstermer, hem-
inredning o.d., växt- och fruktbenämningar och personbeteckningar, titlar o.d. 
Ett relativt stort antal ord återfinns också i kategorin djurbenämningar, vilka 
ofta används bildligt om person. Lånorden är färre i kategorierna festligheter, 
nöjen o.d., maträtter o.d. och speltermer. Ett antal lånord har inte grupperats 
ämnesvis p.g.a. svårigheten att bestämma deras kategoritillhörighet. De har 
placerats inom kategorin Övriga. Vid en jämförelse med fördelningen äm-
nesvis av de franska lånorden i riksspråket enligt Hqt 11 framgår att överens-
stämmelsen med dialektmaterialet är förhållandevis stor. En skillnad är dock 
att riksspråket uppvisar fler ord inom områden som litteratur, konst, tidnings-
press, dans och liknande. 
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5.3. Grammatiska kategorier 

De franska lånorden i materialet har också grupperats efter grammatisk till-
hörighet. Orden har ordnats alfabetiskt inom varje grammatisk kategori. 

Substantiv: babian, badäng, bagage, bagatell, bahytt(a), bajadär, bajonett, 'bal, 
2bal, balajös, balans, baleföj, balett, balja, balkong, ballad, ballong, bandage, 
bandolär/bantlär, bandå, ban&, bankett, bankrutt, barackibrack(a), barberare, 
bardisan, barett, baron, baroni, basar, bassadör, bassess(a), bassäng, bastard, 
bastonad, bastyr, basun, batalj(a), bataljon, batist, batong, batteri, beckasin, 
begonia, berlock(a), berså, best, bet, betong, bigarrå, biljard, biljett, biljon, 
biograf, birameller, biribi, bivack, blam, blancmangé, blankett, blaschas, 
blessyr, blond, blus, bobin(a), boett, bohem, boj, boja, bomb, bombaros, 
bombasäng, bonbon, bonbonjär, bonkretjäng, bonne, bonnett, borick(a), bott-
for, bottin, brankard, bransch, brass, bravad, bridong, brigad, brikett, briljant, 
broderi, brodyr, brons, brosch(a), broschyr, bräsch, buckla, buff, buffel, bu-
kett, buljong, buskage, bussarong, butelj(a), butik, byrå, byst. 

Verb: balansera, bankettera, basera, bastonera, battera, belementa, blamera, 
blanchera, blessera, blockera, boasera, bombardera, brassa, bravera, briljera, 
brodera, bronsera, broschera, bucklera, bärsa. 

Adjektiv (och adv.): barock, beige, blommerant, blond, bra, bravad, briljant, 
brutal, brysk. 

Interjektion: bah. 

Tabell 1. Franska lånord på b- fördelade på grammatiska kategorier. 

substantiv verb adj./adv. interj. Summa 
antal ord 105 20 9 1 135 
i procent 77,8 14,8 6,7 0.7 100 

Kommentar 

Det är huvudsaldigen i gruppen substantiv som de franska lånorden återfinns. 
Verben är avsevärt färre. Nio lånord ingår i gruppen adjektiv. Inte oväntat 
innehåller materialet endast en interjektion. Nya företeelser och nya begrepp 
har krävt nya benämningar. Men lånordens existens förklaras inte enbart av 
detta. En del av lånorden tycks ha fungerat som synonymer till redan existe- 
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rande benämningar, säkerligen i syfte att variera och nyansera språket, leka 
med ord, imponera med ordkunskaper m.m. Tabell 1 visar i siffror diskrepansen 
i det dialektala lånordsbeståndet mellan den stora gruppen substantiv och 
övriga ordklasser. 

5.4. De franska lånordens förekomst landskapsvis 

En sammanställning av lånordens geografiska fördelning presenteras nedan. 
Genom att gruppera orden efter förekomst i ett visst antal landskap, 1-5, 
6-10,11-15,16-20,21-25, har jag försökt komma fram till graden av integ-
rering i dialekterna hos olika ord. Ett par reservationer måste göras. Metoden 
tar t.ex. inte hänsyn till om ett visst lånord med mycket begränsad utbredning 
representeras av ett relativt sett stort antal belägg. Ett sådant förhållande skulle 
kunna indikera att ordet är välintegrerat om än inom ett litet område. En fak-
tor som gäller dialektmaterialets kvalitet är, som nämnts i inledningen, att 
uppteckningarna i vissa fall ger uttryck för upptecknarens intressesfär. Efter-
som de främmande orden inte alltid ansetts tillhöra det dialektala ordförrådet 
har man ibland underlåtit att teckna upp dem. Det motsatta har säkerligen 
också förekommit: deras i många fall främmande uttal och speciella betydel-
ser har väckt särskilt intresse. Tabellerna 2 och 3 åskådliggör grafiskt lånord-
ens fördelning på landskap. 

1-5 	badäng, bah, balajös, baleföj, balett, ballad, bandå, ban&, bankett, 
bankettera, bardisan, barett, baroni, basera, bassess(a), bastonad, bast-
onera, batist, battera, beige, belementa, berlock(a), biljard, biograf, 
birameller, biribi, bivack, blam, blanchera, blancmangé, blaschas, 
blockera, blommerant, blond s., blond adj., bohem, bombaros, bonbon, 
bonbonjär, bonne, bonnett, brankard, bransch, brassa, bravad adj., bri-
dong, brigad, brikett, briljant s., briljant adj., brodyr, broschera, bro-
schyr, brutal, bräsch, bucklera, buffé, buskage, bärsa. 

6-10 babian, bajadär, balkong, bandage, barock, basar, bassadör, bastard, 
bastyr, batong, begonia, betong, biljon, blamera, blessyr, boasera, bom-
bardera, bombasäng, bonkretjäng, brass, briljera, broderi, bronsera, 
brysk, byst. 

11-15 bagatell, balansera, ballong, bankrutt s. och adj., barberare, baron, 
bassäng, basun, batalj(a), bataljon, batteri, berså, bigarrå, blankett, 
bobin(a), boj, bomb, borick(a), bottfor, bottin, bravad s., brons, bul-
jong, butik. 
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16-20 bagage, bahytt(a), bajonett, balans, bandolär/bantlär, barack/brack(a), 
beckasin, boett, boja, brodera, buckla, buffel, bukett. 

21-25 lbal, 2bal, balja, best, bet, biljett, blessera, blus, bra, bravera, brosch(a), 
bussarong, butelj(a), byrå. 

Tabell 2. Franska lånord på b- fördelade på antalet landskap och 
grammatiska kategorier. 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 
landskap landskap landskap landskap landskap 

 

totalt i procent 

  

subst. 41 18 23 12 11 105 77,8 
verb 11 5 1 1 2 20 14,8 
adj./adv. 6 2 1 9 6,7 
interj. 1 1 0,7 
totalt 59 25 24 13 14 135 100 
i procent 43,7 18,5 17,8 9,6 10,4 100 

Kommentar 
Tabell 2 visar dels lånordens förekomst i antal landskap, dels deras gram-
matiska tillhörighet. Den första gruppen, förekomst i 1-5 landskap, är den 
ojämförligt största. De 59 lånord som ingår i gruppen utgörs till övervägande 
delen av konkreta substantiv (41), som mestadels betecknar nyare företeelser. 
Antalet verb i den första gruppen är 11, adjektiven sex. Lånorden hänför sig i 
de flesta fall till en sfär som inte hörde ihop med bondesamhället. Däremot 
kan orden mycket väl ha varit kända av tjänstefolket hos högre samhälls-
klasser i staden och på landsbygden. Någon mera omfattande spridning har 
denna typ av ord inte fått. Ordens antal tycks i stort sett minska när antalet 
landskap, där orden förekommer ökar, även om ingen egentlig skillnad kan 
noteras mellan grupp 2 (6-10) och 3 (11-15 landskap) respektive 4 (16-20) 
och 5 (21-25 landskap). Substantiven, huvudsakligen benämningar på kon-
kreta ting, överväger kraftigt även i dessa grupper. Den femte gruppens ord 
har mycket stor utbredning i dialekterna. De utgörs av ord bl.a. inom ämnes-
områdena kläder och accessoarer, festligheter och dans, heminredning, red-
skap och kärl. 
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Tabell 3. Geografisk utbredning av franska lånord på b-. 

2 
cn 

H .4 .4 c4 	cl) r24 
C v) 	 L7 C (n 	> 	> 1D C.7 

, 
> Z 

balja 
bet 
blus 
bra 
byrå 
blessera 
brosch(a) 
butelj (a) 
bravera 
best 
bal 1 
biljett 
bussarong 9999 	• 	• 	• 	• 

bal 2 • *********** 	• • 9 • * 

boett • ************* • • • • 

balans 
e 	

********** 

•• 

• • • 

beckasin • * 	* 	 ****** 	• • • • • • 

bagage • 
bandolär/bantlär 	 • • • • 

bajonett • • 

brodera • 	• 	• 	• 	• • • • • • 

barack/brack(a) • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• • • • • 

buffel • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• ***** 

buckla • ***• 	• 	• 	 ***** 
ss. 	

* • • • • 

boja • • • • • • 

bukett • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• • • • • 

butik • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• • • • • 

bahytt(a) • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• • • • • • 

buljong • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• • • • • 

bravad s. • • 	• 	• • • • 

bobin(a) • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• • • • 

batalj(a) • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	* 	5 5 • 

berså • • 	• 	• • • • 

brons • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• • • • • • 

bottfor • 

boj • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• • • • • 

ballong • • 	• 	• 	• 	• 	• • • • • 

barberare • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• • • • 

bomb • • • • • 

blankett • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• • • • • 

bankrutt 
baron • 	• 	• 	• • • 

batteri • ***** 	• 	• • • • 

boricka • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 

bottin • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• • • • 

bigarrå 
balansera • • • 

bassäng ***** 	• 	• 	• 	• 	• 

bagatell • 	• 	• 
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bataljon 	. 	. • • 	• • 	• • • • 	• 
basun 	. 	• • 	. • • 	• • • 	• 	• 
byst 	 . 	. 	• • 
bastard 	• • 	• • 	• 	. • 	• 	• 	 • 
bombasäng 	• • 	 • 	 • 

barock 	. . 	• 	• 	. • 	. • • 
balkong 	• 	. . . 	. • . 	• 	• 
bastyr 	 . • • 	G • • • 	• • 

bronsera 	 • 	. 	. 	• • • 	• 	 • • 

betong 	• • 	• • • • 	 • 	 • 

bonkretjäng 	• • 	• • • 	. 	. 
bajadär 	• 	. • . • 	. 	 • • 
broderi 	 . . 	 • . • • 	 • 

brysk 	 . 	. 	. 	. • 	. • . 
blamera 	 . 	. 	• • 	. 	• 	. 
begonia 	. 	. 	. 	• 	. 	. . 
batong 	• 	. • • 	 • • 	 • 

brass 	• • • 	 • 	• 

blessyr 	• . 	• 	. 	. 	 . 
biljon 	• . 	• . 	 . 
bombardera 	. 	• . 	 . 	• • 
briljera 	 . • 	 • 	 • 	 • 

bassadör 	 . 	 . • • 
babian 	. 	. . 	• • 	. 
basar 	• 	. • 	 • 	 • 	 • 

boasera 	 • • 	 . 	 . • 	. 
bandage 	 . • 	. 	• • • 

bridong 	• • 	• 	 • 	• 
blockera 	• 	• 	 • 	. 
barett 	 . 	 • • 	. 
balett 	• • 	 . 
blonds. 	• 	• • 	. 
bastonad 	• 	• • • 
blancman0 	• 	• • 	. 
brankard 	 . 	 . 	. 	 . 
berlock(a) 	• 	• • • 
biograf 	• 	. 	 . 	. 
brikett 	. 	. 	 . 	 . 
bombaros 	. • 	• 
bransch 	. . 	. 
briljant adj. 	• • 
biljard 	• 	• 	• 
brutal 	. 	• • 
buffé 	• 	• 	 . 
bärsa 	• 	• 	 • 
buskage 	• 	 • • 
badäng 	 • 	 • 
blond adj. 	• 	 • 
broschyr 	• 	 • 
ban& 	5 • 
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4 F. 
c9) M.ö,U9grcl 	 62gRo,. 5 i% 

bravad adj. 
baroni 
beige 
bräsch 
bastonera 
bah 
brassa 
bankettera 
bassess(a) 
biribi 
battera 
blommerant 
baleföj 
ballad 
basera 
bohem 
bonne 
brigad 
brodyr 
balajös 
blanchera 
broschera 
bucklera 
batist 
belementa 
briljant s. 
blam 
birameller 
blaschas 
bonnett 
bonbon 
bonbonjär 
bankett 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

bardisan 
bivack 
bandå • 
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5.5. Anpassning av de franska lånorden i dialekterna 

Om de franska lånordens anpassning i dialekterna har Ingemar Ingers (1958 
s. 153) yttrat följande: »Några allmännare normer för ljudutvecklingen vid 
upptagandet i folkmålen kan svårligen konstateras.» Dock nämner han som 
exempel att o j upptaktsstavelse gärna övergår till a, t.ex. fefanje" chiffonjé' . 
Han talar även något om accentuering och »folketymologiska omdaningar». 
Beträffande betydelserna påpekar han att lånorden »har fått för folkmålen 
egendomliga betydelser eller sådana, som för en senare tids riksspråksbruk 
verkar gammalmodiga». Ingers har hämtat sina belägg från ett tydligt av-
gränsat område, Bara härad i Sydvästskåne. 

Kan man med utgångspunkt i det föreliggande b-materialet spåra några 
»allmännare normer» som gäller vid försök att integrera de franska lånorden 
i dialekterna? Orden har i regel förmedlats muntligt, vilket betyder att korri-
gerande krafter inte har verkat på samma sätt som i fråga om skriftspråkliga 
former och betydelser. 

Nedan redovisas och diskuteras några exempel på uttals-, form- och 
betydelseförändringar som framgår av dialektuppteckningarna. (För ytterli-
gare exempel se ordartiklar i lista I.) 

5.5.1. Uttal 

För att underlätta uttalet har orden i vissa fall anknutits till mera kända ljud, 
ljudkombinationer eller ord(former). 

Förhållandet b-/p- och p-/b- 

Ganska vanlig är växlingen b/p initialt. Vissa av nedanstående b/p-former har 
belagts även i riksspråket och kan i några fall förklaras med att orden lånats 
från olika språk. Det är säkert också en av förklaringarna till vissa dialektala 
former; de är ju i stor utsträckning riksspråkslån. Därtill finns möjligheten att 
en del former i både riksspråk och dialekter uppstått spontant genom anknyt-
ning till ord med liknande form och/eller betydelse (se Hall6n 2000 s. 123 ff. 
och där anf. litt. och även Ålander 1932 s. 3 ff. med litt.). Exempel: bagage/ 
pakage o.d., battera/pattera o.d., beckasin/pickasin o.d., bigarrå/pigarånger 
o.d., blessera/plassera o.d., blessyr/plassyr o.d., bångkatjäng/pompedsäng 
o.d., bottin/potin o.d., bravat/pravat o.d., bukett/pukett o.d. 

Det omvända förhållandet, att p i början av ett ord ersätts med b, är känt 
men tycks av materialet att döma vara mindre vanligt (en fördjupad under-
sökning av materialet under bokstaven p skulle krävas för att något med större 
säkerhet skulle kunna sägas härom). Axel Kock (1903 s. 91 f.) har redogjort 
både för växlingen p> b och b > p i lånord men i huvudsak koncentrerat sig 
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på växlingen p > b. Han anger som en förklaring att eftersom skillnader i 
uttalet av p föreligger mellan de romanska och germanska språken har p på 
germanskt språkområde kunnat uppfattas som b. Exempel: posityr/bastyr o.d., 
passage/blaschas o.d., parlamenta/belementa o.d. 

Förhållandet bl-/br- och br-/bl- 

Det är inte ovanligt att 1, särskilt i kombination med b, g och k, i dialekterna 
substitueras med r (se t.ex. Ericsson 1914 s. 127, Ålander 1932 s. 198 f., 
Elmevik 1994 s. 58). Exempel på att initialt bl (kakuminalt 1) i några former 
ersatts av br är blessera/bräcksera; sannolikt har även anknytningen till bräcka 
spelat roll. Blamera/bramera kan vara exempel på samma fenomen. Det 
motsatta förhållandet att br- övergår till bir-, vilket anses vara en vanligare 
utveckling (se ovan anf. litt.), förekommer bl.a. i det franska lånordet brankard, 
i Småland uttalat blranka'n, i Värmland bkaykag och i Västerbotten lakasnkair 
o.d. Samma växling kan iakttas i ordet bravera som i vissa dialekter, där 
oftast kakuminalt 1 i ljudföljden bl kan väntas, alternerar med blavera. 

Förhållandet -ss-/-ks-, -t/-kt, -rs-/ss- 

Blessera har påträffats i materialet med inskott av k, t.ex. blecksera o.d. (Ånger-
manland och Lappland), blicksera o.d. (Lappland och Västerbotten), brak-
sera o.d. (Hälsingland) och bräcksera o.d. (Härjedalen). K-inskott kan före-
komma även i andra fonetiska omgivningar. Exempel härpå är ordet boett, i 
vilket i former från Skåne och Småland, boäkt resp. buäkt o.d., inskjutits ett k 
före finalt t, möjligen beroende på förebilder som direkt, konfekt, perfekt m.fl. 

Förbindelsen -rs- inuti ord substitueras enligt regler som råder i dialek-
terna i vissa landskap med s, t.ex. berså i Småland (bes8'ån b.f., basee; 
liknande former finns från Västergötland och Östergötland. 

Franskt -ge 

Tonande franskt ge i ordslut, oftast uttalat med tonlöst sj i svenskan, ersätts 
inte sällan med ett s i dialekterna: bagage (bagas o.d.), bandage (bandas 
o.d.), beige (bes o.d.), passage (blaschas o.d.) och pomme rouge (bombaros 
o.d.). Ord som har en lite äldre historia i svenskan, t.ex. bagage och passage, 
har dokumenterats med s i stället för sj också i skriftspråket (SAOB B 62 och 
P405). 

Franskt nasalljud 

Den franska ändelsen -on i t.ex. balcon, ballon, båton, Uton, bridon, bouillon 
m.fl. motsvaras i svenskt riksspråk och i dialekterna av -ång o.d. Ex.: balleå'y, 

batå'o, betå'o, buljå'yo o.d. Franskt -in motsvaras av -äng o.d., t.ex. 
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badäng och bassäng. Dock har bassäng med uttalet bassin noterats en gång 
från Skåne och betong uttalat som beton e.d. har belagts från Halland. Sanno-
likt rör det sig i båda fallen om en senare tids läsuttal. 

Ordet bigarrå i formen bigarrång o.d. har upptecknats i stora delar av 
Götaland och delar av Svealand. SAOB menar att formen bigarrong torde 
bero på franskt (läs)uttal av någon -n-form i franskan eller engelskan eller av 
en till pluralformen bigaron(n)er bildad singularform bigaron. »Pl. 
bigaron(n)er torde hafva uppkommit som sidoform till pl. bigaron, bigarån» 
(B 2484). Utan -ng- uttalas bonbon (bo'nnbon) enligt belägg från Söderman-
land och blancmangé (blammasffl e.d.) enligt belägg från Skåne, Småland, 
Halland och Södermanland. Med detta uttal har sistnämnda ord även doku-
menterats i skriftspråket enligt SAOB (B 3040). 

I balans, franskans balance med nasalljud, växlar uttalet i dialekterna en-
ligt uppteckningarna. Uttal utan -ng-, balans, har antecknats från i stort sett 
hela landet; från delar av Götaland och Svealand har uppgivits både balans 
och balangs o.d. 

Vokalmöte 

Vokalmöte har i något fall undvikits genom inskott av en konsonant. Mellan 
o och e i ordet boett har ett j inskjutits enligt uppteckningar från så skilda 
orter som Bollebygd, Fors och Ryda i Västergötland (bojätt), Lau på Gotland 
(båjätt o.d.) och Råneå i Norrbotten (bojett). FO uppger liknande former från 
norra Österbotten och socknar i Åboland och Nyland. 

Anpassningar av skilda vokalljud 

Den franska »-u-vokalen» (bureau, buffet o.d.) motsvaras i riksspråket ofta 
av -y-, som i dialekterna kan övergå till -i-. Detta gäller i synnerhet ordet 
byrå, ett ord med stor dialektal utbredning. 

Som tidigare nämnts har Ingers (1958 s. 153) påpekat att »o i upptakts-
stavelse [gärna] övergår till a såsom i fefanje' [chiffonjA». 1 mitt material 
kan bastyr av posityr vara ett exempel på detsamma. 

Den inledande ljudföljden be får i vissa fall uttalet ba, t.ex. när be (eller 
bä) följs av r + konsonant. Detta är inget specifikt för de franska lånorden. 
Utvecklingen är känd från Skåne, Halland, Småland (i »växlande utsträck-
ning») och vissa delar av Västergötland (Pamp 1978 s. 38,46, 57, 67). Exem-
pel bland de franska lånorden är balå'kk o.d. (berlock) från Halland och bajå' 
(berså) från Västergötland. Även i annan ställning kan be få uttalet ba, van-
ligtvis i anslutning till något annat liknande ord. Formerna batå'yo, bata'y 
o.d. för betong har antecknats från Skåne; anslutning till batong är möjlig. 
Ytterligare exempel på övergång av e till a är blasera av blessera. Former 
med a har tecknats upp i Småland, på Gotland, i Östergötland, Uppland och 
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Ångermanland. Övergången är särskilt märkbar i p-former, där anslutningen 
till placera tycks uppenbar. Från hela Götaland, Svealand och från Norrland 
upp till och med Ångermanland finns exempel på former med denna anslut-
ning. 

Accentuering 
Ett av kriterierna vid urvalet av franska lånord i svenska dialekter har varit 
slutledsbetoning. I de flesta fall har de franska lånorden i svenskan behållit 
den akuta accenten på sista stavelsen. Dock finns i materialet flera exempel 
på att accentueringen förändrats i dialekterna. Detta har säkerligen skett för 
att anpassa formerna till större likhet med jämförbara dialektala former. Den 
vanligaste förändringen tycks bestå i att tvåstaviga franska lånord (substan-
tiv) med betonad slutstavelse får tvåstavighetsaccent, t.ex. balytt, båslåyy 
(ballong) Ångermanland. Detta gäller även trestaviga ord som genom om-
bildning förlorat en stavelse, t.ex. bagtäll o.d. (bagatell) Bohuslän. Också 
trestaviga ord har i några fall fått grav accent på första stavelsen, t.ex. bä'kkasin 
Halland och Bohuslän. Tre- och fyrstaviga pluralformer med grav accent på 
första stavelsen har antecknats från ett par landskap, t.ex. påsttinen (b.f.) 
Ångermanland, bosykatjäger Östergötland. Betydligt mera sällan uppträder 
tvåstaviga substantiv med akut accent på första stavelsen: ba 'inlär Värmland. 

Vad beträffar -era-verben har de oftast akut accent på näst sista stavelsen 
som i blame'ra, plrase'ra m.fl. Dock förekommer även former med grav ac-
cent på första stavelsen både i tvåstaviga apokoperade former, ba'tter o.d. 
(battera), brå'nn5er (bronsera) Värmland och trestaviga former, bita 'sera och 
blfälsere (blessera) Ångermanland. Materialet innehåller också en del ex-
empel på -era-verb med grav accent på den näst sista stavelsen, batte'ra, 
blravesra från Dalarna, brånse'ra Västmanland. 

Exempel på tvåstaviga substantiv med grav accent på första stavelsen finns 
i synnerhet från Bohuslän, Uppland, Ångermanland och Västerbotten. Större 
delen av exemplen på tre- och fyrstaviga pluralformer med grav accent på 
näst sista stavelsen härrör från Södermanland. Exempel på förändrad accen-
tuering i -era-verben, både tvåstaviga apokoperade former och trestaviga, 
finns särskilt från Värmland, Ångermanland och Lappland. 

5.5.2. Form 

Försök att underlätta uttalet av främmande ord kan vara en bakomliggande 
orsak till ombildade ordformer. Men ombildningar kan också — och kanske 
t.o.m. oftast — bero på en önskan att anknyta orden till mer kända ord och 
ordformer (folketymologi). Ibland kan en viss ordform också vara resultatet 
av en ren missuppfattning. 
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Inte sällan har lånorden ombildats genom att de gjorts en stavelse kortare. 
Det gäller särskilt obetonade mellanstavelser men också obetonade förstavel-
ser. Som exempel på den förstnämnda kategorin kan nämnas bagtäll för ba-
gatell (Bohuslän), bajnett (Småland, Södermanland, Uppland, Dalarna), 
bangnett (Skåne, Blekinge, Gotland, Dalsland, Värmland), bannet (Skåne) 
för bajonett, bastyr (Småland, Halland, Västergötland, Östergötland, Söder-
manland, Närke, Värmland, Västmanland, Dalarna) för posityr. Exempel på 
den senare kategorin är bassadör o.d. (Skåne, Jämtland, Ångermanland, 
Västerbotten) för ambassadör. 

Orden kan också förlängas med en stavelse: ballestans (Skåne) för ba-
lans, belejett o.d. (Halland) för biljett och bilijon o.d. (Västergötland, Norr-
botten), belejon o.d. (Halland, Västerbotten) för biljon. 

Omkastning av stavelser (metates) förekommer: labans (Gotland) för ba-
lans, rabockt (Småland) för barockt, birameller (Östergötland) för mirabel-
ler. En kombination av omkastning och stavelsetillägg är exemplet laberans 
från Södermanland för balans. 

Folketymologisk ombildning finns det en del exempel på: badsäng o.d. 
(bad + säng) för bassäng Skåne, Öland, Gotland och Uppland, bandolär/ 
bantlär (med anknytning till dialekternas lär 'läder') särsk. Skåne och Små-
land. Blessera har anslutits till placera i stora delar av landet. Från Halland är 
formen paket för bukett belagd. Baljonett Småland tycks vara en kombina-
tion av bajonett och (bajonett)balja och bigarå'yla o.d. Skåne av bigarrå och 
rångla 'långt smalt träd'. En sammanblandning av formerna bravad och bragd, 
med snarlik innebörd i Skåne och Småland, har resulterat i bravagd o.d. I 
Skåne, Blekinge och Halland ingår bravad (ofta uttalat bravatt o.d. i Skåne 
och Halland) och spratt med de likartade betydelserna 'påhitt, spratt' o.d. i 
ordformen spravatt o.d. 

5.5.3. Betydelse 

De franska lånorden har inte sällan fått förändrade betydelser i dialekterna. 
Nedan ges exempel på ord med betydelser som finns i svenskan inklusive 
dialekterna men inte i franskan, ord med betydelser som är föråldrade i riks-
språket men bevarats i dialekterna, ord som genom dialektala förändringar 
fått betydelser som avviker från riksspråkets, ord med franskt ursprung som 
endast förekommer i dialekterna och slutligen ord som ombildats (t.ex. ge-
nom kontamination) och deras betydelser. 

Betydelser i svenskan (inkl. dialekterna) som saknas i franskan 

Lånord utvecklar ibland betydelser som saknas i det långivande språket. Ett 
exempel är bahytt som i svenskan har fått betydelsen 'ett slags huvudbonad 
för kvinnor' e.d. Någon motsvarighet tycks inte finnas vare sig i franskan, 
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nederländskan, tyskan eller våra nordiska grannspråk. Dialekterna har tagit 
upp den riksspråkliga betydelsen. 

En svårförklarlig betydelseutveckling har bassess undergått i svenskan. 
Enligt SAOB (B 479) kan ordet i uttrycket hela bassessen betyda 'hela baket, 
alltsammans'. Den dialektala betydelsen 'binge, hop, mängd' o.d. hos bassess, 
som uppges från Södermanland och även är belagd i de finlandssvenska 
dialekterna (FO s. 133), ansluter nära till denna betydelse. Andra betydelser 
som inte tycks finnas i riksspråket är 'gång, omgång' och (i pl.) 'besvärlighe-
ter, strapatser' från Södermanland, liksom ' svettbad' från Uppland (jfr batalj 
nedan). Varken den riksspråkliga betydelsen hos uttrycket hela bassessen 
eller de nyss nämnda dialektala betydelserna ligger särskilt nära den av 'låg-
het, nedrighet' o.d. hos franskans bassesse. 

Blommerant i betydelsen 'blomstrande, med avseende på utseendet' har 
tagits upp i SAOB (B 3422 f.). Också i dialekter i Dalarna och Norrbotten är 
ordet känt i denna betydelse. I svenskan har ordet i anslutning till blomma fått 
en innebörd som det inte har i franskan (bleu mourant 'blekblå'). 

Betydelser som är föråldrade i riksspråket men bevarats i dialekterna 
Det är välkänt att dialekterna kan bevara företeelser som försvinner ur riks-
språket. Bagage har i dialekterna betydelser som i stort sett överensstämmer 
med riksspråkets men har dessutom bevarat betydelsen 'pack, slödder' som i 
SAOB anges vara föråldrad och inte tas upp i ordböcker över nutida svenska. 
Betydelsen 'resgods' o.d. är gemensam för riksspråket och dialekterna; en-
bart dialektal är däremot betydelsen 'bråte, skräp' o.d. 

Betydelsen 'tillstånd eller skick vari något (eller någon) befinner sig' hos 
ordet posityr, som enligt SAOB (P 1537) är föråldrad, är den som ligger när-
mast den dialektala betydelsen 'ordning, skick, styr' o.d. Association har gi-
vit upphov till dialektala uttryck som hålla i posityr 'hålla i styr' och vara på 
pastyr o.d. 'vara på pass'. 

Särdialektala betydelser 
I materialet finns många exempel på förändringar av betydelser som har skett 
i dialekterna. 

Den riksspråkliga betydelsen hos bajonett är den vanliga också i dialekterna. 
Enbart dialektal är däremot den betydelse 'spjut med långt träskaft anv. vid 
björnjakt' som antecknats i Älvdalen i Dalarna. 

Bandolär, bantlär har i dialekterna liksom i riksspråket vanligen betydel-
sen 'axelgehäng, soldatbälte' o.d. I uppteckningar från Skåne och Småland 
uppges betydelsen 'grovt läder i axelgehäng'. Förskjutningen av betydelsen 
beror på att ordet bantlär anknutits till dialekternas lär o.d 'läder'. Bantlär 
(ett manligt attribut) har även kunnat användas som metafor för en ung man (i 
en visa från Bohuslän). 
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Adjektivet barock betyder 'bakvänd, tokig, galen' o.d. i svenska dialekter 
liksom i riksspråket. Från olika delar av landet uppges även 'oförskämd, hård, 
hänsynslös', betydelser som dialekterna tycks vara ensamma om. 

Barbera, som enligt SAOB (B 304) har betydelsen 'raka (en person, nå-
gons skägg)' o.d. och vanligen har vardaglig eller skämtsam innebörd, upp-
ges från Västergötland betyda 'behandla sjukdomar i allmänhet'; från Bohus-
län har den mera preciserade uppgiften 'plåstra, försöka bota, sköta sår' an-
tecknats. Det faktum att barberare enligt SAOB »fordom» kunde syfta på en 
person som höll rakstuga och därtill tjänstgjorde som fältskär motsäger inte 
möjligheten att barbera i betydelsen 'behandla sjukdomar' o. likn. funnits 
även i riksspråket. 

Bassadör är en dialektal form av ambassadör. En enda uppgift om bety-
delsen 'ambassadör' har noterats, från Småland. För övrigt uppges betydel-
serna 'drummel, tölp' från flera socknar i Skåne, 'pådrivande, framfusig per-
son' från Ångermanland och Västerbotten, 'åbäkig, vidrig person el. sak' från 
Jämtland. Ordet ambassadör har (kanske med association till basse 'tölp' 
o.d.) från att ha haft positiva kornotationer, i dialekterna fått negativa sådana. 

Batalj har från att betyda 'strid, slagsmål', en innebörd som är gemensam 
för riksspråket och dialekterna, i dialekterna även övergått till att beteckna 
' strapats, svår sak' o.d., enligt belägg från Småland, Gotland, Östergötland 
och Uppland. Från Södermanland uppges en mera obestämd betydelse 'gång, 
omgång', som möjligen knyter an till en från Uppland uppgiven innebörd 
' arbetspass'. 

Bivack, franskans bivouac o.d., med den riksspråkliga betydelsen 'militärt 
nattläger under bar himmel', har att döma av en uppteckning från Malung i 
Dalarna använts om den tillfälliga viloplats en björn intar innan den går i ide. 

Betydelsen 'skada, såra' hos blessera är gemensam för dialekterna och 
riksspråket. Däremot saknar riksspråket den preciserade betydelsen 'skad-
skjuta' (utgående från den allmännare av ' skada' ), vilken är belagd från Upp-
land, Hälsingland, Jämtland, Lappland, Västerbotten och Norrbotten. Bety-
delsen 'slå sönder' o.d., som anges på en del uppteckningar, motsvaras när-
mast av betydelsen 'skada' med avseende på sak, vilken uppges i SAOB (B 
3149). Från dialekter i södra Götaland, i delar av Svealand och i södra Norr-
land finns uppgifter om användning av blesserad om en skröplig, ofärdig, 
sjuk person, som inte är i stånd att arbeta. Motsvarande användning återfinns 
inte i riksspråket, ej heller betydelser som 'besvärad (t.ex. av snuva)' (Jämt-
land), 'hjälplös' (Uppland och Dalarna), 'kasserad' (Skåne) och 'perplex' 
(Småland). 

En äldre betydelse i svenskan hos substantivet bravad, motsvarande den i 
franskan, är 'trots' o.d. I riksspråket finns även betydelsen 'bragd, storartad 
handling, bedrift', inte sällan i ironisk användning; den är också belagd i 
dialekterna. Emellertid uppges i dialektmaterialet lika ofta en förändrad bety- 
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delse, nämligen 'påhitt, spratt, odygd' o.d. (ofta i ironisk användning), känd 
även från danska dialekter. En vidareutveckling av denna betydelse är väl 
den av 'olägenhet, besvär, förtret', som uppges från Småland och Östergöt-
land. 

Betydelser hos sådana i riksspråket ej belagda franska lånord som avviker 
från dem i franskan är också i viss mening att betrakta som särdialektala. 
Badäng motsvarar troligen franskans badin 'lustigkurre' o.d. I sörmländska 
dialekter har ordet använts som hund- eller hästnamn och sannolikt via denna 
användning även kommit att beteckna en rask springare, varefter betydelsen 
i uttrycket i badäng övergått till den av 'i rask fart, fort' o. likn. I Bohuslän 
har badäng enligt uppgift fungerat som noanamn för havskatt. 

Adjektivet bravad tycks inte vara känt i svenskt riksspråk. De dialektala 
beläggen, från Öland och Småland, är mycket få och av lite äldre datum (1818 
resp. 1870-t.). De uppgivna betydelserna är 'högmodig, stursk' o.d. (Små-
land), och 'dådrik' (Öland). Den sistnämnda betydelsen motsvarar närmast 
den som av SAOB uppges som den andra hos substantivet bravad: »ironiskt»: 
'hjältedat', 'bedrift' (B 4173). 

Vissa dialektala betydelser kan inte ses som utveckling av en riksspråklig. 
Betydelsen 'stoj, oväsen, »kaos»' hos ordet bal(l)ade, som är känd från Skåne, 
ser inte omedelbart ut att ha något direkt samband med franskans ballade 
'dansvisa' o.d. Skånskans ballade o.d. är sannolikt ett lån från danskan där 
ordet enligt ODS betyder 'kommers, fest, spektakel, ståhej'; denna betydelse 
utgår från den som anges för franskans balade, 'promenad utan bestämt mål' 
o.d., i grunden samma ord som ballade 'dansvisa' o.d. 

Enligt SAOB används battera i betydelsen 'slå' i samband med fäktning, 
ridsport och dans. Det är oklart om de dialektala betydelserna 'slåss', 'härja, 
leva om, fara våldsamt fram' o.d. hos verbet, som antecknats inom ett mycket 
begränsat område, Värmland och Dalarna, utvecklats ur den riksspråkliga. 
Den dialektala betydelsen motsvarar den hos franskans se battre ' slåss' o.d. 
och kunde därför vara ett direkt lån från franskan. 

Betydelser hos ord som ombildats i dialekterna 

Orden tillhörande denna kategori är i flera fall hybrider eller kontaminationer 
(se kapitel 4). Det är intressant att se hur de upptagit betydelser i anslutning 
till det ena eller andra av de ingående orden. Balanäs, väl en kontamination 
av formerna polonäs och balajös, har upptagit betydelsen 'bred, vit spets som 
avslutning på en klänningsfåll nedtill' hos balajös. I fråga om baluns 'knöl, 
klump', 'tyngd, motvikt', vilket om det är en kontamination av balans och 
luns hör hit, ansluter sig betydelserna 'knöl, klump' från Öland, Småland och 
Östergötland och 'otymplig person' från Småland närmast till luns, medan 
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betydelsen 'tyngd, motvikt, balans' från Östergötland och Uppland tycks höra 
ihop med balans. Skånskans ballon '»högt liv»' och ballona i uttr. slå på 
balonan 'festa' bör hållas samman med danskans och danska dialekters bal-
lon som förutom 'ballong' betyder 'vr0v1, ballade' m.m. Den senare betydel-
sen anses bero på en ombildning av ballon (franskans ballon) i anslutning till 
ballade 'ståhej, fest' o.d. (ODS sp. 1083 f.). 

Sammanfattande kommentar 
De franska lånorden på b- uppvisar olika betydelser i dialekterna, dels sådana 
som inte har motsvarigheter i franskan (t.ex. bahytt 'ett slags huvudbonad för 
kvinnor' o.d.), dels sådana som antingen återfinns i riksspråket (t.ex. batalj 
'strid, slagsmål') eller saknas där (t.ex. bravad 'högmodig', 'dådrik'). Några 
betydelser är föråldrade i riksspråket men har bevarats i dialekterna (t.ex. 
bagage 'pack, slödder'). Dialektala betydelseförändringar kan noteras, lik-
som särskilda dialektala användningar av vissa ord (t.ex. bajonett ' spjut med 
långt träskaft', använt vid björnjakt). En del särdialektala betydelser kan an-
slutas till sådana hos ord i grannspråken (t.ex. banade ' stoj, oväsen, »kaos»' 
i danskan), någon gång direkt till franskan (battera 'slåss'). De dialektala 
betydelserna har i många fall direkt inspirerats av ord med liknande ljud-
gestalt, t.ex. balanäs 'bred, vit spets som avslutning på en klänningsfåll ned-
till' till balajös och polonäs. 

5.6. Nybildning (ombildning) 

Till franska lånord på b- som integrerats i svenska språket finns i dialekterna 
flera nybildningar. Dessa, som har redovisats tillsammans med sina huvud-
ord, utgörs av 1) substantiv bildade till substantiv och verb, 2) adjektiv bil-
dade till substantiv och verb och 3) verb bildade till substantiv och verb. 

Till kategorin substantiv som bildats till substantiv hör några ord på -are. 
Badängare 'stor sak eller varelse' (Bohuslän) är ett exempel. Ordet har bil-
dats till badäng, (noanamn för) 'havskatt' (som kan mäta upp till 125 cm). 
Troligen kan man också räkna med association till baddare. Från Bollebygd 
i Västergötland har avledningen berlockare antecknats; betydelsen är 'ör-
hänge'. Wess&I (1965 s. 129) nämner i ett avsnitt om personbeteckningar 
som bildats genom tillägg av suffixet -are att även några senare romanska 
lånord har fått detta tillägg, t.ex. juvelerare, passagerare, kamrerare (vid si-
dan av kamrer). 

Ändelsen -ing har bantluring 'bantlär', med formen bantelu'ringe o.d., 
belagd från Stenstorp i Västergötland. Ordet, som är en personbeteckning, 
tycks även ha anknutits till verbet lura. Nybildningen har samma betydelse 
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som sitt grundord. Suffixet -inna används för att bilda kvinnliga person-
beteckningar. Baroninna är en dialektal bildning till baron. Uppteckningar 
finns från ett par socknar i Skåne. Betydelsen är densamma som hos riks-
språkets baronessa, en form som också belagts i dialekterna. 

Baronitet 'baroni' är en dialektal bildning, troligen med baron som grund-
ord och väl i anslutning till baroni. Avledningsändelsen -itet bildar sällan 
abstrakter till ett substantiviskt grundord (WesAn 1965 s. 173). Ordet, som 
tecknats upp i tre socknar i Östergötland, kan vara en tillfällig bildning. 

Ett exempel på ett substantiv bildat till ett verb är blessering ' skada' (Ble-
kinge), till blessera. Motsvarande form tycks inte finnas i riksspråket. 

Exempel på adjektiv bildade till substantiv är bastardig och bataljad. Bas-
tardig är avlett av bastard. Formen liksom betydelsen, 'bångstyrig', antyder 
måhända att ordbildningen inkluderar association till ordet halsstarrig. 
Bataljad ' utmärkt, snäll', antecknat i Skuttunge i Uppland, bör betydelsen till 
trots vara bildat till substantivet batalj 'strid, slagsmål' genom tillägg av 
ändelsen -ad. 

Till kategorin adjektiv som bildats till verb hör avledningarna braverig 
och braverlig, båda bildningar till verbet bravera. Braverlig i den svagt böjda 
formen 'bravierliga 'som är eller för sig ståtligt' e.d. förekommer i en upp-
ländsk bröllopsdikt från 1749; braverig 'skrytsam' o.d. har tecknats upp i 
Nederkalix i Norrbotten. Enligt Hqt I (s. 573) är ändelsen -hg lämplig till 
nybildning av ord. Ändelsen -ig har äldst lagts till substantiv men förekom-
mer också lagd till verb. 

Ett exempel på ett verb bildat till ett substantiv är bronsa, en avledning av 
brons, som förekommer i en uppteckning från Halland i perf. part. med bety-
delsen 'bronserad'. 

I materialet finns alltså slutligen också verb som bildats till ett annat verb. 
Ett exempel är barberera 'plåstra, försöka bota', som belagts från Bohuslän. 
(jfr barbera 'plåstra, försöka bota, sköta sår' o.d. från samma landskap). Ett 
annat är bravisera 'vräka sig', som har tecknats upp i Norrbotten. Någon 
förebild finns inte i franskan. Utgångspunkt för bravisera r sannolikt bra-
vera, till vilket franskans brave är grundord. Association till andra verb med 
ändelsen -isera, som är en sidoform till -era, har troligen bidragit till att for-
men bravisera uppkommit. 

Nybildningar utan grundord bland de franska lånorden i lista I eller II 
I dialektmaterialet finns några få exempel på nybildningar som saknar grund-
ord i lista I eller II. Nybildningarna har skett i svenskan eller i något annat 
språk varifrån de sedan lånats in i svenskan. Orden förtecknas och kommen-
teras kort nedan. 

Bastingering 'förhöjning av (större) fartygs reling', 'förvaringsutrymme 
vid övre däcks reling', är avlett av bastingera ' förse fartyg med bastingering'. 
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Verbet är i svenskt skriftspråk tidigast dokumenterat 1775 (SAOB B 496). 
Det är ett lån från franskans bastinguer 'skanskläda'. Avledningen basting-
ering är belagd första gången 1782 (SAOB a.st.). I dialekterna är den känd 
från Askum, Hogdal och Rönnäng i Bohuslän. 

Ordet begine-rå 'understa rån på aktermast', som bara finns upptecknat 
från Karlskrona i Blekinge, är en nybildning i svenskan. Till skillnad från de 
flesta andra nybildningar som behandlats här är ordet en sammansättning av 
ett franskt lånord, beguin, -e (»efter beginnunnorna, (fra. b4uines); anled-
ningen till benämningen är okänd»; WesAn s. 36), och ett inhemskt ord, rå. 
(Sammansättningar till huvudord som återfinns i dialektmaterialet har inte 
beaktats i detta arbete; se kapitel 2. I det aktuella fallet saknas huvudord.) 

Bil är en elliptisk bildning till det franska lånordet automobil. Ordet är 
belagt från norra Götaland, delar av Svealand och Norrland. Också när det 
gäller detta ord finns exempel på den substitution av initialt b med p som 
noterats i flera av de tidigare nämnda lånorden. Enligt ordböckerna uppträder 
den förkortade formen första gången i danska »Politiken» 1902. Bil är alltså 
sannolikt via svenskt riksspråk lånat från danskan. 

Ordet bonjour ' dubbelknäppt, knälång rock med raka skört' är en ellips av 
tyskans eller svenskans bonjourrock. Ombildningen kan alltså vara antingen 
tysk eller svensk. Bonjourrock finns inte i franskan; det har bildats i tyskan 
med utgångspunkt i franskans bonjour 'goddag'. Bonjour har relativt stor 
utbredning i dialekterna; det finns belagt från Götaland, Svealand och Norr-
land. 

Adjektivet bravurlig 'välklädd', 'väl ordnad', 'väl rustad' o.d., som är 
belagt från Dalarna, har excerperats ur IhreS. Det är en nybildning till bravur, 
som inte återfinns i dialektmaterialet. 

Sammanfattande kommentar 

Dialektmaterialet innehåller ett inte obetydligt antal ny- eller ombildningar 
som tillkommit med ett franskt lånord som grund. Motsvarigheter till de i 
detta avsnitt diskuterade ny- eller ombildade orden förekommer inte i riks-
språket. Tre olika typer utkristalliserar sig: 1) substantiv bildade till substan-
tiv och verb, 2) adjektiv bildade till substantiv och verb och 3) verb bildade 
till substantiv och verb. Substantiven i den första gruppen är flest till antalet. 
Betydligt färre är adjektiven och verben i de övriga grupperna. 

Några enstaka exempel på nybildningar utifrån franska lånord som saknas 
i dialektmaterialet har påträffats. Dessa har i sin nybildade form sannolikt 
lånats från riksspråket. 



6. Sammanfattning 

Samlingarna till OSD består av drygt 7 miljoner ordlappar i olika format. 
Bokstaven b utgör ca 7 % av dessa. I det samlade dialektmaterialet på boksta-
ven b- har jag försökt identifiera de franska lånorden, räkna dem och beträf-
fande ett urval av dem närmare studera deras utbredning i dialekterna samt 
deras former och betydelser. Inom vilka ämnesområden hör orden hemma? 
Vad representerar de för grammatiska kategorier? Kan man utifrån deras ut-
bredning säga något om deras integrering i dialekterna? Genom att studera de 
franska lånorden i ett begränsat parti har jag velat försöka få en samlad bild 
av deras förekomst i dialekterna och närma mig ett svar på en del av de ställda 
frågorna. 

Att komma fram till vad som konstituerar ett franskt lånord har varit en 
övergripande och svår uppgift. Definitionerna kan nämligen skifta beroende 
på om man väljer att lägga största vikten vid första långivande språk eller om 
man låter den siste långivaren vara utgångspunkt för resonemanget. Uppgif-
ten försvåras ytterligare av att de etymologiska verk som är gängse i lånords-
sammanhang delvis har skiljaktiga uppfattningar i frågan och att de i några 
fall avstår från att ta direkt ställning. Främst beträffande de förmedlande språ-
kens roll kan åsikterna divergera — den rapporteras i en del ordböcker men 
inte i andra. Enklast hade varit att utgå från uppgifter ur ett enda etymologiskt 
verk. Mitt urval har gjorts med ledning av huvudsakligen samstämmiga 
etymologiska uppgifter ur de ordböcker jag använt och som redovisas i inled-
ningen. I några fall där möjligen senare forskning bidragit med ny informa-
tion har detta nämnts. Jag har tagit med dels sådana ord som (sannolikt) lå-
nats från fornfranskan eller franskan, direkt eller indirekt, dels sådana som 
lånats via franskan, där franskan alltså kan sägas vara det sista långivande 
språket. 

Två ordlistor har upprättats, lista I och lista II. De innehåller ord med 
initialt b som jag identifierat som franska lånord i dialektmaterialet utifrån 
nyss nämnda urvalsprinciper. För samtliga ord, 135 stycken, har lämnats 
utbredningsuppgifter och i de artiklar som uppställts över ett antal utvalda 
ord (lista I) ingår form- och betydelseuppgifter liksom en kommentar. I lista 
I ingår även några ord som ombildats, möjligen på grund av missuppfattning, 
men där släktskapen med franskan klart framgår, t.ex. bassadör (ambassa-
dör), bastyr (posityr), belementa (parlament(er)a), birameller (mirabeller), 
blaschas (passagelpaschas), bombaros (pomme rouge). De ses som franska 
lånord på b- i svenska dialekter, låt vara att deras begynnelsebokstav i frans-
kan är en annan. För orden i lista II anges (förutom betydelse i de få fall där 
uppgift härom bedömts vara önskvärd) deras form i franskan, tiden för första 
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belägg i svenskan och utbredningen i dialekterna. Till de båda listorna har 
dessutom förts ord — oftast rör det sig om nybildningar — som utgår från frans-
ka lånord men inte egentligen kan definieras som sådana och därför inte ingår 
i beräkningen av antalet franska lånord i dialekterna. Nybildningen kan ha 
skett på svensk botten, men i vissa fall härrör den från något annat språk. 
Huvuddelen av dessa ord är avledningar till något av de franska lånord som 
förekommer i listorna. De har i allmänhet lånats från riksspråket. 

I kapitel 4 diskuteras några ord med möjlig fransk anknytning som tagits 
fram ur materialet bl.a. efter kriteriet betonad slutstavelse. Beläggen på orden 
är oftast sporadiska och deras etymologi osäker. De har tagits upp till diskus-
sion för att ge en rättvisare bild åt vad b-materialet innehåller av ord med 
dunkel, eventuellt utländsk bakgrund. Flertalet ord har avledningsändelser av 
romansk eller fransk härkomst: -al, -er, -era, -on, -äs, -ös o.d. Några har av 
mig betraktats som kontaminationer, t.ex. balanäs (polonäs och balajös) och 
balarm (baner och alarm). 

De 135 franska lånorden i lista I och II utgör ca 2 % av dialektorden på b-
enligt den beräkningsgrund som använts (se kapitel 2). Orden har också stu-
derats utifrån de ämnesområden de representerar, t.ex. kläder, tyger, militär 
utrustning, militära termer. Ingen särskild hänsyn har tagits till den tidpunkt 
då de enligt uppgifter i den etymologiska litteraturen lånats in i skriftspråket. 
Det är ju inte möjligt att med utgångspunkt i det tillgängliga materialet tid-
fästa inlåningen i dialekterna. Vissa ord kan ha lånats in i flera omgångar. En 
förmodan är att det inte förflutit alltför lång tid mellan det tillfälle då ett visst 
ord lånats in i riksspråket och då det upptagits i dialekterna. Orden för kläder, 
tyger och accessoarer har stor plats, liksom den militära terminologin. Till de 
större kategorierna hör också t.ex. affärstermer, penningväsen o.d., växt- och 
fruktbenämningar och personbeteckningar, titlar o.d. 

En undersökning av vilka grammatiska kategorier som finns represente-
rade bland lånorden i lista I och II ger vid handen att substantiv utgör den 
övervägande delen. De uppgår till 105 mot 20 för verben och bara 9 för ad-
jektiven (se tabell ii avsnitt 5.3). Detta bekräftar ett allmänt intryck av att det 
stora flertalet substantiv som lånats utgörs av nya ord för nya företeelser, 
både konkreta och abstrakta. Dock finns bland de lånade substantiven också 
ord som snarast kan betraktas som modeord. De har ersatt eller utökat antalet 
ord för olika fenomen som tidigare varit kända under inhemska beteckningar. 
De förhållandevis få adjektiv som lånats är framför allt att se som modeord; 
de har givit utökade möjligheter att variera eller nyansera beskrivningar av 
människors utseende, karaktärsdrag, föremål m.m. Verben uttrycker dels nya 
verksamheter, konkreta eller abstrakta, dels fungerar de, i likhet med sub-
stantiven och adjektiven, också som synonymer för tidigare använda ord. 

Utifrån uppgifter om antal landskap i vilka orden i lista I och II förekom-
mer har de indelats i fem grupper, 1-5 landskap, 6-10 etc. (se tabell 2 i av- 
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snitt 5.4). Ett syfte har varit att komma fram till vilken typ av ord som integ-
rerats i dialekterna. Hänsyn har därvid tagits till att orden i vissa fall visserli-
gen har mycket begränsad utbredning men stor användning. Exempel på ord 
med liten utbredning och liten användning är bankett, balett, blancmangé, 
briljant adj., bucklera. Orden speglar ett högreståndsliv som levdes in på 1900-
talet men knappast det bondesamhälle som existerade samtidigt. Dock vittnar 
de om de kontakter som fanns mellan dessa båda sociala skikt. Ord med stor 
utbredning, dvs, med förekomst i 21-25 landskap är bal 'danstillställning', 
balja, bet, blus, butelj, byrå m.fl. Ett ord som tycks ha använts flitigt men 
inom ett litet område är battera ' slåss' ; belägg finns från Värmland och Da-
larna. 

Slutligen exemplifieras och diskuteras förändringar med avseende på form 
och betydelse som orden undergått i samband med integreringen i dialek-
terna. Generella regler är det knappast möjligt att urskilja. Orden har 
ljudmässigt anpassats efter normer som råder inom en viss dialekt eller ett 
visst dialektområde. Det gäller även beträffande accentueringen. Materialet 
innehåller flera exempel på folketymologiska ombildningar, kontaminatio-
ner och andra förändringar. Betydelser som är föråldrade i riksspråket har i 
vissa fall levt vidare i dialekterna. En del ord har p.g.a. anslutning till ord med 
liknande form utvecklat nya betydelser. Med tillägg av olika (riksspråkliga) 
avledningsändlser har särdialektala ord bildats. 
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babian 14, 83, 84, 85 
badäng 14, 83, 84, 85, 92, 97, 98 
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bajadär 68, 82, 84, 85 
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baleföj 21, 82, 84, 85 
balett 21, 82, 84, 85, 103 
balja 7, 8, 18, 69, 83, 85, 90, 105 
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bantluring 24 
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barackla 26 
barbera 70 
barbera om 70 
barbera sig 70 
barberare 8, 69, 82, 84, 85, 96 
barberera 70 
barbering 70 
bardisan 70, 82, 84, 85 
barett 70, 82, 84, 85 
barock 27, 83, 84, 85, 94, 96 
baron 70, 82, 84, 85, 99 
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baroni 70, 83, 84, 85, 99 
baroninna 70 
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bassäng 29, 82, 84, 85, 92, 94 
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berså 35, 82, 84, 85, 91, 92 
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birameller 41, 82, 84, 85, 94, 101 
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bivack 42, 82, 84, 85, 96 
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blamasika 43 
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blanchera 71, 82, 84, 85 
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blankett 71, 82, 84, 85 
blaschas 44, 83, 84, 85, 91, 101 
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blessering 46 
blessyr 47, 83, 84, 85, 90 
blockera 72, 83, 84, 85 
blommerant 72, 83, 84, 85, 95 
blond adj. 48, 83, 84, 85 
blond s. 47, 82, 84, 85 
blus 7, 8, 72, 82, 84, 86, 103 
blusa (sig) 72 
blusig 72 
boasera 72, 82, 84, 85 
boasering 72 
bobin(a) 72, 83, 84, 85 
bobina v. 72 
bobining 72 
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bohem 72, 82, 84, 85 
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boja 72, 83, 84, 86 
bomb 73, 82, 84, 85 
bomba 73 
bombardera 73, 82, 84, 85 
bombaros 49, 82, 84, 85, 91, 101 
bombasäng 73, 82, 84, 85 
bonbon 49, 83, 84, 85, 92 
bonbonjär 50, 83, 84, 85 
bonkretjäng 50, 82, 84, 85 
bonne 73, 82, 84, 85 
bonnett 73, 82, 84, 85 
borick(a) 73, 83, 84, 85 
bottfor 73, 82, 84, 85 
bottin 51, 82, 84, 85, 90 
bra 73, 83, 84, 86 
brack(a) 25, 82, 84, 86 
brankard 52, 82, 84, 85, 91 
bransch 53, 82, 84, 85 
brass 73, 82, 84, 85 
brassa 73, 82, 84, 85 
brassande 73 
bravad adj. 54, 84, 85, 97, 98 
bravad s. 53, 83, 84, 85, 94, 96, 97 
bravera 55, 84, 86, 91, 99 
braverig 56 
braverlig 56 
bravisera 56 
bregal 79 
bridong 74, 82, 84, 85 
brigad 74, 82, 84, 85 
brikett 74, 82, 84, 85 
briljant adj. 57, 83, 84, 85, 103 
briljant s. 74, 82, 84, 85 
briljera 58, 83, 84, 85 
broder(n)ing 74 
brodera 74, 82, 84, 86 
broderande 74 
broderi 74, 82, 84, 85 
brodyr 74, 82, 84, 85 
brons 58, 83, 84, 85, 99 
bronsa 59 
bronsera 59, 82, 84, 85, 93 
bronsering 60 
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buckla(s) 75 
bucklera 75, 83, 84, 85, 103 
bucklig 75 
bucklighet 75 
buffé 61, 82, 84, 85 
buffel 75, 83, 84, 86 
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burnös(k) 80 
buskage 75, 82, 84, 85 
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butelj(a) 75, 83, 84, 86 
buteljera 75 
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Lånordet estimera i svenska dialekter 
Utbredning, former och betydelser 

Av Karin HalMn 

Inledning 
Mener du verkligen— sksjargubbe — att inte en aen skulle väre yard te bli 
visa' lite fslkever å få känne att en ä nse äxmera, Gunnarskog, Vrm. 
Men tänk om tjeringa de skulle ha vsrste sa vida utveckla, sa ho int ha 
ässmera gå ditta fäxe [fähuset] å mjslka, Färila, Hsl. 
... han e no'kk så ä'reje'ri, han vel be eksterme'ra, Vallda, Ha. 

räss så stiver han ä, äspene'rar a-n ente mer än en näve gröt, 
Korsberga, Vg. 

Att den gemensamma nämnaren för dessa dialektprov är lånordet esti-
mera, av franskans estimer, kanske inte framgår omedelbart, eftersom 
ordet här uppvisar former som inte är alldeles lätta att genomskåda. Det 
tidigaste belägget på estimera förekommer enligt SAOB i ett brev från 
1628. Under de två följande århundradena, då det franska inflytandet var 
som störst, användes ordet i tal och skrift av personer som på olika sätt 
kommit i kontakt med franskt språk. På skilda vägar fördes det ut över 
Sverige och blev ett använt ord i dialekterna. 

Syfte 
Avsikten med detta arbete var ursprungligen att undersöka franska 
lånord i de svenska dialekterna.' På ett tidigt stadium stod det dock klart 
att en sådan uppgift var alltför omfattande och en kategori av de franska 
lånorden valdes ut, verben på -era. Undersökningen inleddes med verbet 

I  För råd och hjälp under mitt uppsatsarbete tackar jag chefen för OSD Vidar Reinhammar 
och mina arbetskamrater vid arkivet. Jag vill också tacka Inga-Lill Druvaskalns för goda 
uppslag, när det gäller arbetet med kartorna och Gerd Grönvik för hjälp med renritning av 
de båda kartor som publiceras i denna artikel. 
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estimera. Under arbetets gång visade det sig att materialet över detta 
enda verb var tillräckligt för en dialektgeografisk undersökning. Syftet 
med min uppsats är att beskriva och i någon mån förklara utbredningen 
av lånordet estimera och dess skiftande former och betydelser i de 
svenska dialekterna. 

3. De franska lånorden i svenskan — bakgrund 
Följande översikt bygger på ett antal artiklar och språkhistoriska verk 
som behandlar de franska lånorden i svenska språket. Dessa redovisas i 
litteraturöversikten nedan. 

Redan under medeltiden var kulturutbytet mellan Sverige och Frankri-
ke livligt, och de första spåren av detta kan iakttas i riddardiktningen 
från 1300-talet (Nordfelt 1924). I olika omgångar och med varierande 
styrka kom strömmar av franska lånord in i det svenska språket och 
nådde under senare delen av 1600-talet och framför allt under 1700-talet 
en höjdpunkt (Nordfelt 1934). Ännu fram till mitten av 1800-talet upptog 
vårt språk åtskilliga franska ord (Nordfelt 1943). 

De tidigaste lånen förmedlades i största utsträckning via andra språk, 
företrädesvis lågtyskan, men man kan inte utesluta att vissa ord tillför-
des svenska språket direkt genom kulturutbytet länderna emellan (Nord-
felt 1924). Under 1600-talet ökade de direkta lånen i och med att de 
politiska och kulturella förbindelserna intensifierades (Nordfelt 1934). 
1700-talet innebar en sådan dominans för det franska, att några mellan-
händer knappast behövdes. Lånen skedde för det mesta direkt och i stor 
omfattning (Nordfelt 1940). 

Den stora andelen franska lånord i litteraturen väckte från 1600-talet 
en motreaktion hos en del författare, som aktivt ägnade sig åt språkrens-
ning (Nordfelt 1934). Arbetet med att värna det svenska språket fortsat-
tes också under de följande århundradena (Nordfelt 1940). 

Det franska inflytandet var störst vid hovet och i kretsar som stod det 
nära, men via högrestånds- och herrgårdskulturen trängde lånorden ef-
terhand in i lägre samhällsskikt (Ingers 1958:149). I landsortsstäder, där 
en landshövding, officer eller läkare var placerad, vidarebefordrades 
franska ord till tjänstefolket, som i sin tur förde dem ut i folkmålen 
(Nyman 1958:40-41). Andra förmedlare var inflyttade franskspråkiga 
hantverkare, konstnärer och köpmän (Bergman 1984:129). Säkerligen 
har också hemvändande soldater bidragit med en del främmande ord 
(Edlund 1988:266). Våra dialektarkiv har uppteckningar av franska lån-
ord från 1700-talet fram till våra dagar. Många av dessa har helt försvun-
nit ur riksspråket men ingår fortfarande i ordförrådet hos något äldre 
dialekttalande. 
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4. Litteraturöversikt 
4.1 Franska lånord i svenskt riksspråk 

De franska lånorden i svenskan har inte varit föremål för forsknings-
projekt i stil med de tyska eller engelska. Det finns dock exempel på 
enskilda forskningsinsatser och det namn som oftast återkommer i sam-
manhanget är Alfred Nordfelt. Mellan åren 1901 och 1943 har han i ett 
antal artiklar i Studier i modern språkvetenskap och i Nysvenska studier 
ingående redogjort för orsaker till lån, inlåningsperioder och svårigheter 
för vissa ord att anpassas till svenska språket. Problemet att avgöra om 
inlåningen skett direkt eller genom förmedling av något annat språk tas 
upp till diskussion och »språkpatriotiska ansatser», som kommit till 
uttryck under 1600-talet och framåt, påvisas (Nordfelt 1934:8). 

I Det svenska språkets ålder och ursprung (1929) ägnar Elof Hellquist 
ett avsnitt åt de franska lånen. Med hänvisningar till Nordfelts arbeten 
ger också han en översikt över de inlånade orden och delar in dem i 
ämnesområden av typen släktbeteckningar, musikinstrument, maträtter 
och drycker, litteratur och konst. I en mindre skrift, Bidrag till våra 
lånords historia (1911), beskriver han franskan i 1800-talets salonger och 
samtidens litteratur. 

Redogörelser för de franska lånorden ingår i olika arbeten om svensk 
språkhistoria och om främmande ord. Ett sådant är K.-H. Dahlstedt, G. 
Bergman och C. I. Ståhle (1962), Främmande ord i nusvenskan, där 
författarna bland de främmande orden behandlar många med franskt 
ursprung. Också Kortfattad svensk språkhistoria av Gösta Bergman 
(1968), Svensk språk- och stilhistoria av Bengt Pamp (1971), De nordiska 
språken av Elias Wess (1979) och Språken i Norden, redigerad av 
Bertil Molde och Allan Karker (1983), innehåller avsnitt som redogör för 
de franska lånen och de olika inlåningsperioderna. I en uppsats i 
Nysvenska studier 1982, Foreign infiuence on the Swedish language in 
the 17th century, beskriver C. I. Ståhle 1600-talets franska lånord och 
delar in dem efter förekomst inom olika sociala skikt och yrken. 

Forskning i ämnet har under senare tid bedrivits av Lars-Erik Ed-
lund,2  som tillsammans med Birgitta Hene sammanställt ett arbete om 
lånord i svenskan och med utgångspunkt i detta fortsatt att närmare 
studera de franska. I en artikel, Franskans inflytande på svenskans 
ordförråd — några tankar kring ett kapitel i vår språkhistoria (1988), har 
Edlund enligt egen uppgift dragit nytta av Nordfelts material och analy-
ser vid redogörelsen för de franska lånen. Franska lånord i folkspråket i 

2  Jag vill tacka L.-E. Edlund, som på ett tidigt stadium i min undersökning skickade mig 
det han själv skrivit om de franska lånorden. Han gjorde mig också uppmärksam på Sven 
Söderströms artikel i Språklådan i UNT om lånordet estimera. 
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stad och på landsbygd, kallar Edlund ett avsnitt i artikeln och redogör 
där, med stöd bl. a. i en uppsats av Ingemar Ingers, för hur förmedlingen 
av franska ord till dialekterna kan ha gått till. 

4.2 Franska lånord i svenska dialekter 
Franska lånord i dialekterna behandlas, förutom i den litteratur som 
nämnts ovan, i en uppsats i Norrbotten 1958 av Efraim Nyman. Han ger 
där några prov på den förändrade form franska ord fått i pitemålet och 
diskuterar möjliga inlåningsvägar. 

Pehr Stenbergs Ordbok över Umemålet (1804) är utgångspunkten för 
en kortare artikel av Edlund i Västerbotten 1988. Beträffande de franska 
orden ger han en del exempel på ombildningar. Ljudmässigt har de varit 
svårare att anpassa än de tyska. Edlund ser behovet av variation som en 
av anledningarna till inlån. 

En proseminarieuppsats från 1944 av Ulla Hedlund ger en förteckning 
över romanska ord i Rödömålet i Jämtland. 

Exempel på bl. a. dialektala ombildningar av lånorden finner man hos 
Adolf Noreen i Folketymologier (1888). 

4.3 Lånordet estimera 
Som nämnts förekom en mängd franska lånord i det talade och skrivna 
språket under 1600-, 1700- och 1800-talen. En del lånord slog aldrig 
igenom, då de var alltför individuella eller deras användningsområden 
begränsade. Andra hade större livskraft och fick vid spridning (Nordfelt 
1901:55f.). Estimera är ett sådant ord. I den tidigare berörda litteraturen 
har det inte framhållits som mera intressant än de andra lånorden. Dock 
nämns det som exempel på lånord, som tagits upp i dialekterna, bl. a. av 
Nordfelt, som i sin första artikel skriver följande: »Ett och annat flyttar 
in i fattigmans trädgård, innan det alldeles försvinner, t. ex. altererad, 
cedera, estimera (vanl. uttaladt 'extimera' eller 'exmerag» (Nordfelt 
1901:56). 1 en senare artikel behandlar han konkurrensen mellan latinska 
och franska lånord på 1600-talet. Från denna tid finns exempel på 
nybildningar av ord och former som inte var kända vare sig i franska 
eller latin. Dessa nybildningar tillkom genom bl. a. prefix- och suffixby-
ten t. ex. despect (av respect), entreprenade (av entreprise). Till sådana 
nybildningar räknar Nordfelt estimera med inskott av k: »Formen extime 
förekommer redan under 1600:talet (jfr det nu så ofta hörda folkliga 
extimera och exmera)» (1934:140). Den femte av Nordfelts artiklar om 
de franska lånorden innehåller bl. a. en redogörelse för några ord av 
särskilt intresse med avseende på ursprunget. Utan direkt anknytning till 
detta nämns estimera i ett avsnitt: »Kulör, kulört. I vårt språk äro dessa 
båda ord välbekanta om ock det förra så att säga sjunkit ned till en något 
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lägre nivå och blivit ett i viss mån föråldrat folkord i likhet med t. ex. 
cedera och extimera» (1940:37). 

Att många dialektala ord och uttryck finns som inte förekommer i 
riksspråket och att skillnader också finns mellan olika dialekter är ut-
gångspunkten för en beskrivning av folkmålens ordförråd i ett kapitel i 
Våra folkmål av Elias WesAn. Enligt hans uppfattning är antalet franska 
lånord i dialekterna mycket litet: »Av de franska lånorden (från 1700-ta-
let) har endast några få gått in i svenskt allmogespråk, t. ex. madam, 
mamsell, estimera (esmera, exmera), ...» (WesAn 1970:70). 

En utförligare behandling får lånordet estimera i en artikel i Språklå-
dan i UNT 1981, där Sven Söderström3  redogör för utbredningen och 
formvariationen hos estimera i talspråk och dialekter. Han redovisar 
också några teorier om det s. k. k-inskottet. 

Material 
Materialet till min undersökning har huvudsakligen hämtats ur språk-
provssamlingarna i Arkivet för Ordbok över Sveriges dialekter (OSD). 
Dessa omfattar i princip hela det genom uppteckningar och litteratur 
kända dialektala ordförrådet i Sverige från 1600-talet fram till vår tid. Till 
grund för samlingarna ligger dels tryckta källor såsom ordböcker, ordlis-
tor, texter och dialektavhandlingar, dels handskrivna källor ur andra 
dialektarkiv, bibliotek och museer. Kompletterande material har jag 
hämtat ur källor i Dialekt-och folkminnesarkivet (ULMA), som ännu 
inte excerperats för OSD:s räkning. Detta utgör dock en liten del av det 
sammanlagda materialet. Till detta kommer material ur Norsk Ordboks 
samlingar, som jag erhållit från Norsk leksikografisk institutt, Oslo, 
material ur manuskriptet till Omålsordboken från Institut for dansk 
dialektforskning, Köpenhamn, liksom material ur Jysk Ordbogs samling-
ar i Århus. Även Ordbok över Finlands svenska folkmål har rådfrågats. 

Metod 
Inledningsvis antyddes att estimera har stor utbredning i dialekterna. 
Det framgår av materialet att formerna av estimera varierar i hög grad 
och en systematisering av materialet har företagits. Likartade former har 
förts samman till en huvudform och huvudformerna har förts upp som 
rubriker i materialsamlingen över formerna. Under varje rubrik har 
samlats varianter från de olika landskapen. 

3  Det framgår i not 2 hur jag fick kännedom om Söderströms artikel. Jag är tacksam för 
hans upplysning om litteratur över k-inskottet. 
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En karta (1) har utarbetats för att visa utbredningen av estimera och 
de olika huvudformerna. 

Utifrån materialsamlingen rörande formerna och karta 1 kommenteras 
utbredningen av estimera. De förändringar formerna varit utsatta för 
diskuteras liksom utbredningsområdena för de olika formerna. 

Avsnitt 10, 11 och 12, som behandlar betydelserna, utgör en mindre 
del av uppsatsen. Dels är betydelserna färre än formerna, dels skulle en 
mera ingående undersökning ha blivit alltför tidskrävande för denna 
studie. Betydelseindelningen har gjorts med utgångspunkt i SAOB:s 
indelning. Språkprov har valts för att illustrera de olika betydelserna och 
förts till en exempelsamling. 

Grundbetydelsen 'högakta, uppskatta' o. d. har en utbredning som 
sammanfaller med utbredningen för ordet estimera. En särskild karta 
över denna betydelse har därför inte ansetts nödvändig. Däremot har en 
karta över de förändrade betydelserna utarbetats (karta 2). 

Betydelseförändringar och utbredningsområden för dessa diskuteras i 
en kommentar. Bland språkproven finns också exempel på hur estimera 
i några fall associerats till andra uttryck med synonym innebörd. Detta 
och den adjektiviska användningen av estimera i perfekt particip och 
presens particip kommenteras. 

7. Materialsamling: former 
De huvudformer som bildar rubriker i materialsamlingen har ordnats 
enligt följande principer: i första hand har hänsyn tagits till om formerna 
varit oreducerade, estimeralekstimera, eller reducerade, esmeraleksme-
ra. Former med k-inskott följer efter former utan k. I anslutning till 
former med oförändrad förled har anförts former med en utökad efterled 
-mentera. Därefter har kvaliteten hos den oreducerade förledens andra 
vokal beaktats liksom det r-inskott som ibland uppträder före eller efter 
denna vokal: Estmera och eksemera, som skulle kunna betraktas som 
reduktionsstadier, har placerats mellan de oreducerade och reducerade 
huvudformerna. Former med reducerad förled och utökad efterled, 
-mentera, följer därpå. De sista rubrikerna i materialsamlingen omfattar 
några avvikande och mindre vanliga former som inte går att inordna 
under övriga rubriker. Under varje huvudform redovisas de olika 
formvarianter som förekommer i landskapen. Varje formvariant repre-
senterar ett eller flera belägg. Tillägget »o. d.» betyder att flera fonetiska 
skrivsätt för samma form är inkluderade. Avvikelse från infinitivform 
anges. 

Landskapsordningen är densamma som används vid OSD med början 
i söder, Sk Bl Öl Sm Ha Vg Bo Dsl Gl Ög Sdm Nk Vrm Ul Vstm Dal Gst 
Hsl Hrj Mp J1 Åm Vb Lpl Nb. Ortsuppgiften för beläggen avser socken, 
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om inte annat anges. Någon gång rör det sig om namnet på en stad. Om 
en ort uppvisar flera belägg på samma form redovisas bara ett. 

Ljudskriften i källorna varierar mellan landsmålsalfabet och flera slag 
av grov beteckning och har i språkproven förenklats, då en noggrann 
fonetisk formredovisning inte är nödvändig för min diskussion. Språk-
prov som är skrivna med landsmålsalfabet eller innehåller landsmålstec-
ken har överförts till grov beteckning enligt ett beteckningssystem som 
används vid OSD. Detta system består av tecken ur det vanliga alfabetet 
utökade med några landsmålstecken. För att utmärka bakre a skrivs a i 
stället för landsmålsalfabetets a. a avser ett ljud mellan a och ä. Ett ljud 
mellan å och ö återges med a. 

Konsonanter ur landsmålsalfabetet som kompletterar det vanliga alfa-
betets konsonanter är följande: 4, k, g, q, s, f, t. 

Accenter utmärks om så skett i språkproven. Grav cirkumflex skrivs 
eksme'er, akut cirkumflex eksme' er. Diftongbåge markerar den konso-
nantiska delen av diftongen. Understrykning av en vokal visar att den är 
lång. Lång konsonant dubbeltecknas. Alla språkprov återges i kursiv 
stil. 

Tecknet ° framför ett språkprov visar att detta har grov beteckning i 
källan. I stort sett återges sådana språkprov bokstavstroget. Några 
förändringar har gjorts: a skrivs för å, när ett ljud mellan a och ä avses, 8 
ersätter ö, ett ljud mellan å och ö. 

estimera o. d. 
Skåne essteme' ra o. d., Ingelstads hd, Onslunda, Oxie, St. Köpinge, 
Ystad, Ö. Vemmenhög, pf. ptc. Ö. Vemmerlöv, Önnarp; esterna ra 
Förslöv; esteme're Gislöv, Räng; ästemera Lyngby. B 1 e ingek 
ästime'ra Augerum. Småland eestemera Skede; °estimera J. J. Lager-
gren omkr. 1820. Utan närmare ortsuppgift. ässteme'ra Alseda, Bons-
torp, Bälaryd, Hestra; °ästimera Kulltorp. Halland ästeme'ra Eldsber-
ga, Ysby, Årstad; ästime' ra Enslöv. Västergötland ästeme'ra Öx-
nevalla. B o hu s lä n ästime'ra Långelanda. Uppland ä 'sstime'ra Kul-
la. Dalarna estime'ra Norrbärke; ästeme'ra Grytnäs; °ästimera pf. 
ptc. By; ("ästim_e'ra Floda. Hälsingland °ästimera utan närmare orts-
uppgift. Medelpad ä`stäme're Indal. Jämtland essteme'r o. d., 
Marieby, Revsund; estime're o. d., Berg, pf. ptc. Bodsjö, Borgvattnet, 
Häggenås, Kyrkås, Näskott. Västerbotten ii'sstime'r Umeå lfs. 
Norrbotten e'stime'r Nederluleå. 

ekstimera o. d. 
Skåne eksteme' ra o. d., Andrarum, Baldringe, Barsebäck, Billinge, 
Bollerup, Borrby, Burlöv, Fågeltofta, Gärdslöv, Hedeskoga, Håslöv, pf. 
ptc. Jonstorp, Lyngby, Löderup, Lövestad, Mellby, N. Skrävlinge, 
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Reslöv, Sandby, Stoby, St. Harrie, Svenstorp, Sövde, Tolånga, Välinge, 
V. Sallerup, Ystad, Öja, Önnarp, Ö. Ingelstad, Ö. Vemmenhög; ekste-
maj'ra Gärds hd; eksteme're Vitaby; ekstime'ra o. d., Kävlinge, Lands-
krona, Lund, Norrvidinge, Smedstorp, S. Mellby, S. Åsum, Vallby, V. 
Vram, Äsphult; ekstimärjra Ö. Sallerup; ekstime're Bunkeflo; ägsteme-
ra Harjagers hd; äksteme'ra o. d., Djurröd, Häglinge, Kropp, Kvidinge, 
Nävlinge, Perstorp, Riseberga, Skepparslöv, Stenestad, Strövelstorp, 
Svensköp, Tossjö, Vinslöv, Vittsjö, Väsby, V. Vram, Önnestad; "äkste-
mära ipf. Ö. Äspinge; äkstime'ra Djurröd, Everöd, Norrvidinge, Väsby. 
Blekinge "extemera Lösen. Småland ekstimera Långaryd; 
äksteme' ra o. d., Gryteryd, Hallaryd, Markaryd, Näshult. Halland 
eksteme'ra o. d., Lindome, Vanda; °e`ksteme'ra Halmstad, Hishult; eks-
timera o. d., Hasslöv, Vanda; äksteme' ra o. d., Fagered, Frillesås, Gö-
destad, Harplinge, Hunnestad, Idala, Kvibille, Källsjö, Ljungby, Mo-
rup, Slättåkra, Stamnared, Svartrå, Sällstorp, Träslöv, Veinge, Värö, 
Ysby, Årstad; ä' kksteme'ra Harplinge; äkstimera Enslöv, Landa, Skrea. 
Västergötland c'extimera Ödenäs; äksteme' ra Ryda, Älekulla; äksti-
mg' ra Jung, Östad. Bohuslän c'extimera Stångenäs hd; "älssteme'ra 
o. d., Brastad, Bro, Dragsmark, Fors, Forshälla, Krokstad, Kville, 
Naverstad, Tanum, Tegneby, Valla, Torp, Ucklum; ä'kksteme'ra o. d., 
Kville, Mo, Svenneby; ä'kksteme're o. d., Skee, Tjärnö; ä'kksteme're 
Näsinge, Skee, Svenneby; äkkstime' ra Bärfendal, Lycke, Långelanda, 
Morlanda, Solberga, Spekeröd, Tegneby, Öckeröd; ä'kkstime'ra o. d., 
Spekeröd, Svenneby, Torslanda; äkkstime' ra Klövedal. Dalsland °ex-
temera Högsäter; ä'kksteme'ra Håbol; ä'kstime'ra Lerdal. Gotland 
'ekstimera utan närmare ortsuppgift. 'äxtimerä Gotländsk ordbok. Utan 
närmare ortsuppgift. Närke °extimera Ekeby. Värmland "extemera 
Östervallskog. Uppland eksteme` ra Nora; ekstim' ra o. d., Sparrsät-
ra, Tvärnö, Vaksala; ekkstime'ra o. d., Litslena, Teda; 'extime'ra Vak-
sala. Västmanland 'ekstime'ra Romfartuna. Gästrikland ekstime-
ra o. d., Ovansjö, Torsåker; ekstimera Ovansjö; äkstemera Hedesunda; 
äkstemera Hamrånge; äkstime'ra o. d., Hille, Årsunda. Medelpad 
äkstime'ra Selånger. Jämtland e'kkstime're Oviken; e`kstimg're Berg; 
e`kstimg'r Åre. Ångermanland e' kstim.er pres. Nora; ä'kkstimö're 
Edsele; 'äkkstimä'rä Högsjö. 

estimentera 
Östergötland °estimentere C. Nyren I700-talets mitt. Utan närmare 
ortsuppgift. Närke ässtimäntr ra Asker. 

ekstimentera 
Uppland e'kstimente'ra Vaksala. 
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estumera o. d. 
Västmanland astume'ra Norberg. Dalarna esstumera Husby; es-
tume'ra Nås; estomer pres. Orsa; ässtumera o. d., By, Folkärna, Lek-
sand, Säter; ti'sstumera Leksand; ässtumera By, Hedemora, Leksand; 
ästume'er pres. Mora. Norrbotten e'stome'r o. d., Nederkalix, Ne-
derluleå. 

ekstumera o. d. 
Uppland ekstome'rar pres. Nora. Västmanland äkstume'ra Kum-
la. Dalarna °ä'kstome'r pres. Transtrand; akstome'ra Lima. Gästrik-
land extame' ra ipf. Ockelbo; äkkstöme' ra Torsåker; äkstanme' ra 
Åmot. 

estermera 

Jämtland ästermere ipf. Mattmar, Mörsil. 

ekstermera, ekstrumera o. d. 
Halland eksterme' ra Vallda. Bohuslän äkstrime' ra Ytterby. Upp-
land eksterme' ra o. d., Harg, Norrby; ekstråme' ra Östervåla; ekstro-
me'ra Nora; ekstrume'ra Norrby. Västmanland äkstreme` ra Fläcke- 
bo, 	Romfartuna. Gästrikland °exterme' ra Ockelbo; ekstermera 
Ovansjö; äkksterme' ra Hamrånge; äkkstrume' ra Torsåker. Jämtland 
ä'kstrime'r, ä'ksterme'r Mörsil. 

estmera 
Småland ä' stme're Blackstad, Gamleby, Törnfall; a'stme're V. Ed. 
Gotland estmere Gothem. Hälsingland c'estmera Los. Härjeda- 
len 	°ästmera Vemdalen. Jämtland estme' r Revsund; ä' stme'r 
Mattmar. 

eksemera o. d. 
Småland 'exemera J. J. Lagergren omkr. 1820. Utan närmare ortsupp-
gift. 'eksemera,°ekksimera Långaryd; äkseme' ra o. d., Göteryd, Halla-
ryd, Näshult. Östergötland äkseme're Vist. Södermanland ekse-
me'ra Ytterenhörna, Överenhörna. Uppland ekkseme` ra' Nora. 

esmera 
Öland esme' e Långlöt. Småland esmere Gärdserum; e'ssme're Lof-
tahammar; 'essmäre Hjorted; ässmere o. d., Hallingeberg, Kalmar, S. 
Vi. Västergötland äsmera Jung. Gotland esmäre Gothem. Öster-
götland esme're o. d., Askeby, Vånga, Örtomta; äsmerar pres. Hov; 
ässmere o. d., Kisa, Vånga, Vårdsberg, V. Harg; °ässmerä Gryt, Ri- 
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singe, Ö. Eneby m. fl. Häl s in andgl 	esmera utan närmare ortsuppgift. 
ässme'ra o. d., Arbrå, Bollnäs, Delsbo, Färila, Gnarp, Järvsö; ä'ssme'-
rer pres. Gnarp; a'ssme'ra Färila. Härjedalen ässme' re o. d., Linsell, 
Sveg, Älvros; ä'ssme're Hede. Medelpad c'essmere utan närmare orts-
uppgift. ä'ssme're Haverö; ä'ssme'rä Attmar, Borgsjö. 

eksmera o. d. 
Skåne eksmera o. d., Fjälkinge, Oderljunga; äkksme'ra o. d., Brönne-
stad, Farstorp, Glimåkra, Gumlösa, Häglinge, Nävlinge, Stoby, Sörby, 
Vinslöv, Örkened; "äksmai' ra, 'äiksmaira Näsum. Blekinge eksme' ra 
o. d., Asarum, Förkärla, Jämjö, Lösen, Sturkö; äksme' ra o. d., Fridlev-
stad, Hjortsberga, Jämjö, Jämshög, Kyrkhult, Tjurkö; iiiks me' ra Listers 
hd; äkksmäira o. d., Mjällby, Mörrum. Öland eksmeo o. d., Persnäs, 
Sandby, Segerstad, Torslunda. Småland eksme' ra o. d., Uppvidinge 
hd, Dörby, Hossmo, Hässleby, Jät, Kalmar, Kläckeberga, Misterhult, 
Söraby, Urshult, Virestad, Väckelså'ng, Älmeboda; ekksmejra o. d., 
Torsås; "exmere Hässleby; iksme'ra Gullabo, Kalmar; äkksme'ra Al-
gutsboda, Hovmantorp, Jönköping, Långasjö, Näshult, Traryd, Åseda; 
ä'kksmera Vissefjärda. Halland äksme'ra o. d., Fagered, Knäred. 
Västergötland "exmera Gärdhem; e' kksme'ra Amnehärad; äksmera 
o.d., Jung, Synnerby. Bohuslän "exmera pf. ptc. Brd. 1761; "aksme-
ra Hjärtum. Dalsland c'exmera LUB Rietz S., 1862; "äxmera Nösse-
mark; ä'ksme'ra Töftedal. Gotland eksmere o. d., Garda, Lau; 
e' ksme' ire Guldrupe, Östergarn; äksmerä o. d., Gothem, Lau, När. Ös-
tergötland eksme ra Väderstad; eksme' re o. d., Kisa, Risinge, Ö. 
Ny; "äxmera Godegård; äkksme're o. d., Klockrike, Rappestad. Söder-
manland eksme' ra o. d., Björkvik, Bälinge, Mariefred, Tystberga; 
eksme'ra Sorunda; ekksme' ra Dillnäs, Gåsinge, Västerljung; ekksme'ra 
o. d., Sorunda, Ösmo; iksme' ra Björnlunda. Närke "exmera Gabriel 
Djurklou 1860-talet. Utan närmare ortsuppgift. exme' ra Kumla; eks-
me'ra Edsberg, Mosjö; "äxmera Lerbäck. V ärmlan d "exmera Kristi-
nehamn, Visnum; eksme're o. d., Grava, Karlskoga, Köla, N. Råda; 
e`kksmere, e`kksme' er Ransäter, Ö. Ullerud; eksme'r Ekshärad, N. 
Råda; 'äksmera Färnebo, Gunnarskog, Nordmark; ä'kksme'ra Gustav 
Adolf; äksme' re o. d., Nordmarks hd, Arvika lfs., Eda, Eskilsäter, Gill-
berga, Hammarö, Karlskoga, Kroppa, Långserud, Nor, Nyed, Seger-
stad, Stavnäs, St. Kil, Svanskog, Ölme; ä'ksme're Köla; äksme' er o. d., 
Fryksdals hd, Färnebo hd, Nordmark, Östmark; äksme'er Ransäter; 
äkksme'r o. d., Ekshärad, N. Ny; ä'kksme'r Dalby, Gustav Adolf, N. 
Ny. Uppland eksmera o. d., Sjuhundra hd, Björkö-Arholma, Dan-
mark, Möja, Vaksala, Össeby-Garn; ekksme'ra Nora; eksme'ra o. d., 
Djurö, Frötuna, Harg, Hållnäs, Kå'rsta, Ljusterö, Länna, Malsta, Skut-
tunge, Vada; eksmie'ra Häverö; eksmi' era Film, Vätö; e'kstme'ra Kårs- 
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ta, Närtuna. Västmanland äkksme'ra Viker. Dalarna c'äkksme'ra 
Malung. Gästrikland äksmera Hamrånge. Hälsingland eksme' ra 
o. d., Alfta, Bergsjö, Bollnäs, Norrala, Rengsjö, Skog, Voxna; e' kksme'{-
ra Ljusdal; c'exme're Delsbo; eksmera Bergsjö; äksme' ra o. d., Alfta, 
Bergsjö, Bjuråker, Bollnäs, Enånger, Forsa, Hanebo, Järvsö, Jättendal, 
Segersta; äkksme'ra Voxna; ä'ksme'ra Alfta; äksme' ra Bergsjö; 
akksme' ra Hanebo; a`ksme'ra Alfta. Härj e d a len ä'kksme're Lillhär-
dal. Medelpad 'exmere o. d., Tuna; °äxmere Njurunda; dkksme're 
Torp; ä'ksme'rä Holm, Selånger; ä'ksme'ra Selånger. 

esmentera o. d. 
Småland ä' ssmene' ra Gränna lfs. Östergötland esmente're Regna; 
äsmente're Stjärnorp; °ässmäntere sagesman f. i Vårdsberg. Hälsing-
land estmentera anonym 1800-talet. Utan närmare ortsuppgift. Me-
delpad ässmäntere Njurunda; äsmänte' rä Ljustorp; ä'ssmitere Nju-
runda. 

eksmentera o. d. 
Närke 'exmentera Gabriel Djurklou 1860-talet. Utan närmare ortsupp-
gift. eksmente' ra Mosjö. Uppland eksmente' ra Alunda, Vaksala; eks-
mente' ra o. d., Alunda, Börstil, Fasterna, Frötuna, Tuna, Vaksala; ekk-
sementiera Film. Västerbotten c'exmente'r Degerfors. 
äsma 
Skåne ä'sma Färingtofta. Småland ä'sma Gränna lfs., Säby. Ö s te r-
gö tland ii`ssma Väversunda, Åsbo. 

äspenera 
Småland äspene' ra Ås. Västergötland ässpene' rar pres. Korsber-
ga. Jämtland ä'spene'r o. d., Hammerdal, Ström. Norrbotten ä'ss-
penä'r Norrtjärden. 

äksa 
Småland "äxsa Torsås. 

åkspiera 
Småland åkspie'rad pf. ptc. Nässjö. 

8. Karta 1 — former 
Kartsymbolernas innebörd framgår av legenden. Symbolerna har valts 
så, att den oreducerade formen representeras av en cirkel, den reducera-
de av en triangel. Varje förändring av formerna motsvaras av en föränd-
ring av respektive grundsymbol. 
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K-inskottet utmärks med en prick eller en mindre ring i symbolen. De 
avvikande formerna äsma, äksa och äkspierad representeras av en 
triangel med spetsen nedåt och äspenera av en halvfylld kvadrat. 

9. Kommentar — utbredning och former 
9.1 Utbredning 
Kartbilden visar att lånordet estimera finns belagt i dialekterna över hela 
landet med undantag av Lpl. Bristen på belägg i detta landskap får ses 
mot bakgrund av den splittrade dialektsituationen där. De angränsande 
landskapen, som bidragit med sina dialekter (jfr Wallström 1943:9-11), 
uppvisar själva mycket få belägg på ordet. Kartan visar också att belägg-
tätheten varierar i olika områden. De norrländska landskapen har redan 
nämnts, men också delar av Svealand och Götaland utgör lakuner. Detta 
beror på att färre uppteckningar gjorts i vissa landskap, men bidragande 
är nog också att delvis synonyma ord funnits för att uttrycka betydelse-
innehållet i estimera, 'högakta, värdera; nedlåta sig till, hålla till godo 
med' o. d., vilket gjort det svårt för ordet att tränga in i området. Som 
exempel på sådana synonymer kan nämnas akta, säta och vörda. Akta i 
betydelsen 'värdera' förekommer i de flesta dialekterna, bl. a. i Lpl. Säta 
i betydelserna 'akta, värdera, bry sig om' är vanligare än estimera i t. ex. 
Dal. En förklaring till bristen på belägg från delar av Sm, Vg och Vstm 
kan vara att vörda i nämnda betydelser och uttrycket vörda sig till i 
betydelsen 'nedlåta sig till' ofta förekommer där. 

9.2 Former 

Av kartan och materialsamlingen framgår att lånordets form varierar 
ganska avsevärt i olika delar av landet. I vissa stycken följer den 
mönstret för de dialektala drag som finns i respektive område. Så kan 
t. ex. kvaliteten hos vokalen i den första stavelsen växla mellan sluten 
och öppen. I Vstm, Dal och Hsl förekommer former med initialt ä som i 
här, medan man i Sm och Sdm kan påträffa former med en sluten första 
vokal, iksmera. Diftongering av uddljudsvokalen finns i Sk och Bl, 
äiksmaira, äiksmera, enligt regeln att kort ä diftongeras framför långt g-
och k- ljud samt framför ng i delar av de båda landskapen (Pamp 1978:20, 
51). E i -era får en ä-haltig kvalitet i några former från Sk, Sm, Gl, Åm 
och Nb. Exempel på diftongering i näst sista stavelsens e finns från Sk, 
Bl, Sm och Gl, -maira, -mäira, -mejra, -meire . 1 Häverö och Film i Ul är 
diftongen stigande, -miera (jfr Hesselman 1905:9, 57). Ändelsevokalen 
försvagas eller apokoperas i de områden där detta kan förväntas, t. ex. i 
Ög esmentere, Sdm eksemera, norra Vrm eksme'r, J1 essteme'r och Nb 
estomer (jfr Wessön 1970:34, karta 5). 

1 ett sydvästsvenskt område som omfattar Sk, Ha och Bo är den ore- 
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ducerade formen ekstimera i klar dominans. Sidoställd, men i betydligt 
mindre omfattning, finns i sydligaste Sk grundformen estimera. Också i 
Ha och Bo återfinns några få exempel på denna form. Att döma av 
material från Institut for dansk dialektforskning, förekommer formerna 
ekstimera och estimera parallellt även i de danska ömålen. Det ligger nära 
till hands att av detta dra slutsatsen, att det finns ett dialektgeografiskt 
samband mellan de danska formerna på öarna närmast Sverige och de syd-
västsvenska. De båda formerna finns väl belagda även i Norge, där dock 
estimera är den vanligare enligt material från Norsk Ordbok. Belägg från 
orter utefter den norska sydkusten kan tyda på att formerna spritts till 
Norge via Bo. Ekstimeralestimera förekommer inte bara i det sydväst- 
svenska området och i delar av de landskap som gränsar till detta. Spora-
diskt förekommer dessa former i flera andra landskap, dock ingenstans i 
en liknande koncentration. I samband med redogörelsen för de reducera-
de formerna kommer övriga oreducerade former att kommenteras. 

Mot det väl avgränsade sydvästsvenska området avtecknar sig på 
kartan ett område där ekstimera/estimera förändrats genom en reduktion 
av formen. I andra stavelsen har den obetonade vokalen fallit, vilket är 
ett led i en väntad utveckling då två obetonade stavelser föregår en 
betonad. Resultatet av bortfallet blir fyra/tre kolliderande konsonanter 
-kstm- I -stm- där så småningom -t- fallit (jfr Wess61 1969:57). Några 
belägg på estmera från nordöstra Sm, ett från GI och ytterligare två från 
J1 skulle kunna representera ett stadium i en sådan utveckling. Ett 
enstaka belägg på ekstmera från Ul i ett område. där formen eksmera 
dominerar, är sannolikt mindre tillförlitligt. Den reducerade formen har 
troligen spritts från landskap till landskap men det är inte uteslutet att en 
reduktion av formen också kan ha skett parallellt i flera dialekter. 

Kortformerna ekstmeralesmera har en sammanhängande utbredning 
som dominerar kartbilden. Emellertid uppvisar utbredningen lakuner, 
bl. a. i Sm och Vg (jfr 9.1). Beläggen ökar i norra Sm och koncentratio-
nen är påfallande dels i de östra landskapen upp till Gst, dels i en västlig 
del av utbredningsområdet, Vrm. 

Norr om det nämnda utbredningsområdet av kortformer inträder ett 
område med oreducerade former. Detta utbreder sig över Dal och Gst 
och går ner i en kil i västra Ul. Målen i dessa landskap har flera 
anknytningspunkter (Hesselman 1905:4) och bl. a. finns här tendenser att 
bevara ålderdomliga drag, vilket kan ha motverkat en reduktion av 
formen. Den splittrade bilden i Ul öster om det berörda området kan 
vara tecken på en osäkerhet vid mötet mellan de oreducerade respektive 
reducerade formerna. I ytterområdena för utbredningen av de oreduce-
rade formerna förekommer enstaka belägg på eksmera, troligtvis påver-
kade av de reducerade formerna i angränsande områden. 

Kortformerna eksmeralesmera återkommer så i Hsl, Hd och Mp. 
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Enstaka belägg längs kusten talar för att formerna kan ha spritts från Ul 
till Hsl. Spridningen från Hsl till de omkringliggande landskapen är inte 
oväntad då de även har andra dialektdrag gemensamt (Pamp 1978: 
118-125, 130-131). 

Trots relativt få belägg visar kartbilden norr om detta utbredningsom-
råde av reducerade former återigen en utbredning av oreducerade for-
mer. Det är tänkbart att det i JI går att spåra ett inflytande från Norge där 
de oreducerade formerna dominerar. 

I anslutning till diskussionen om de reducerade formerna finns det 
anledning att peka på en liten grupp former där ytterligare reducering av 
formen skett. I utkanten av det område i Sk, där formerna eksmera och 
ekstimera möts, finns ett belägg på äsma. Samma form återkommer i ett 
par socknar i det nordvästra hörnet av Sm. Ett stycke in på andra sidan 
gränsen till Ög finns ytterligare exempel. Några belägg på esmera i 
närheten av äsma i Ög talar för att denna form är utgångspunkt för 
reduktionen och att äsma sedan spritt sig söderut. Det enstaka belägget 
från Skåne är troligen exempel på en parallell utveckling och mot bak-
grund av att det förekommer i ett gränsområde mellan två olika former 
kan det ses som en urspårning (jfr Lindqvist 1934:433 f.; 1937:56). 

I en del av de landskap som har reducerade former möter också 
former som utökats. Några exempel där ändelsen -mentera förekommer 
vid förlederna esti- och eksti- finns från Ög (ingen närmare ortsuppgift 
och därför ej inlagt på kartan), Nk och Ul. I Ög, Ul, Mp och Vb återfinns 
samma ändelse i ett flertal fall vid de reducerade förlederna es- och eks-. 
Troligen har de utökade formerna anknutits till något annat bekant 
främmande ord, där -mentera ingår, t. ex. testamentera och parlamente-
ra 'föra oväsen', som enligt språkprovssamlingarna i OSD förekommer i 
dialekterna. Den utökade formen kan också vara en reaktion för att 
motverka ytterligare reduktion av formerna esmeraleksmera. 

Dictionnaire On&al de la langue frangaise, som behandlar det franska 
språket från början av 1600-talet till slutet av 1800-talet, uppger i inled-
ningen till artikeln över estimer att den folkliga språkutvecklingen i 
fornfranskan givit den reducerade formen esmer. En vanlig uppfattning 
är att franska lånord, däribland estimera, spritts till dialekterna via 
herrgårdskulturen och att de olika ombildningarna av orden skett i 
dialekterna. Mot bakgrund av uppgiften i Dictionnaire [etc.] inställer sig 
dock frågan om också redan ombildade former kan ha inlånats, förmed-
lade av t. ex. franskspråkiga hantverkare och soldater som återvänt från 
krigen (jfr ovan avsnitt 3). Att utreda den frågan skulle emellertid kräva 
en undersökning, som inte ryms inom ramen för detta arbete. 

Ett iögonenfallande drag är att vissa former har ett k-inskott framför 
s-förbindelsen. Fenomenet är inte helt ovanligt i svenska dialekter och 
har sporadiskt påpekats i den nordiska litteraturen. 
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Ett par författare som behandlat ämnet mera ingående är Nils-Gustaf 
Stahre och Lennart Elmevik.4  Det bör framhållas att de studerat ord av 
högre ålder än estimera. Stahre (1952:122-127) diskuterar i samband 
med ortnamnet Kåksna växlingen mellan former med och utan k i 
s-förbindelser. Han tycker sig se en tendens i både norska och svenska 
dialekter att skjuta in ett k framför en s-förbindelse. Vanligast är detta i 
samband med st. K-inskottet skulle här vara fonetiskt betingat. Också 
Elmevik (1967:22) menar att k-inskottet förefaller vanligast framför st(r). 
Han pekar bl. a. på verbet blistra med variantformen blikstra. Den k-lösa 
formen är dock den vanligaste. Emellertid har han med olika exempel 
visat att k-inskottet i många fall kan bero på kontamination eller associa-
tion till närstående ord. För denna studie av estimera kan en fotnot 
(s. 67) vara av intresse: »Som Stahre påpekar, har dialektala former som 
pikstol, hikstoria och eksmera, ekstimera av de sena lånorden pistol, 
historia och estimera mindre intresse i sammanhanget. I fråga om dylika 
ord har man bl. a icke sällan anledning räkna med möjligheten av folkety-
mologiska bildningar. »5  

OSD:s samlingar är det äldsta belägget på estimera från mitten av 
1700-talet. Det är en utökad form från Ög utan k-inskott, estimentera. I 
en bröllopsdikt från Bo, daterad 1761, finns en reducerad form med 
k-inskott, eksmera. Förutom dessa enstaka, äldre belägg innehåller ma-
terialet exempel på former med och utan k, t. ex. ekstimera, eksmera och 
estimera, esmera från 1860-talet. Det är alltså inte möjligt att utifrån 
materialet fastställa att den ena formen är äldre i dialekterna än den 
andra. Att former med k-inskott är i överväldigande majoritet går att 
utläsa av kartan. Den visar också att dessa former i en del landskap 
uppträder parallellt med de k-lösa formerna, t. ex. i sydligaste Sk. I Ög 
och Hsl råder samma förhållande, men då med de reducerade formerna 
esmera och eksmera sida vid sida. I en del landskap har alla former ett 
k-inskott, t. ex. i Ul (med ett undantag) och Vrm. I andra landskap som 
Dal och Hrj är former utan detta inskott vanligare. 

Mot bakgrund av de resonemang som refererats ovan om tänkbara 
orsaker till k-inskott och i synnerhet av vad som sagts beträffande de 
sena lånorden i det sammanhanget, vore det lättast att ansluta sig till 
uppfattningen att estimera fått sitt k-inskott genom association till andra 
utländska ord med initialt ex-. Detta förutsätter dock att förebilderna 

4 1 N.-G. Stahres och L. Elmeviks avhandlingar anförs den litteratur som tidigare behand-
lat k-inskottet. 
5  Att Lennart Elmevik hade skrivit om k-inskottet (se not 4), fick jag klart för mig när min 
undersökning av ordet estimera hade kommit en bit på väg. Ur OSD:s språkprovssamling-
ar hade jag då redan fått fram de lånord med k-inskott som Stahre och Elmevik nämner i 
sina avhandlingar. Ytterligare ett par ord som jag stött på i samlingarna anges i texten. 
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varit lika gamla och väl kända i dialekterna. En genomgång av ex-orden i 
OSD:s samlingar visar att t. ex. exercera och exercis tillsammans repre-
senteras av flera belägg än estimera och då dessa båda ord tidigt bör ha 
haft en mycket konkret innebörd för soldater i hela landet är det rimligt 
att de i dialekterna är minst lika gamla som estimera. Expediera, extra 
och express 'enkom', liksom examen och exempel har färre belägg än 
estimera men är troligen av samma ålder även om de inte omfattats av 
gemene man lika tidigt. Sammanlagt är ex-orden betydligt fler än estime-
ra, vilket talar för att en påverkan från latinska och franska ord med 
initialt ex- är fullt möjlig. Men det faktum att det redan tidigare funnits en 
tendens till k-inskott och att former av estimera med och utan k förekom-
mer sida vid sida inom vissa områden gör det svårt att helt utesluta att 
denna tendens kunnat gälla också ord av yngre datum. Förutom de 
exempel på lånord med k-inskott som tidigare citerats, har Stahre och 
Elmevik tagit upp rekst i uttrycket för reksten. 1 anslutning till min 
undersökning har ytterligare lånord med k-inskott framkommit i språk-
provssamlingarna i OSD: akstrakan och extrakan för astrakan och geks-
ter för gester. Det bör dock påpekas att endast när det gäller estimera 
dominerar former med k-inskott. 

Den ovan nämnda artikeln över uppslagsordet estimer i Dictionnaire 
[etc.] uppger att formen extimer förekom under 1200- och 1300-talen i 
franska språket. Här kan samma resonemang angående inlåning övervä-
gas som för den reducerade formen esmer (jfr ovan). 

I materialsamlingen har former med ett r-inskott förts till rubrikerna 
estermera och ekstermeralekstrumera. Under rubriken estermera finns 
endast denna form medan rubriken ekstermeralekstrumera innefattar 
flera variantformer. R är placerat antingen före eller efter den obetonade 
vokalen i andra stavelsen. Vokalen varierar inte då den står före r. 
Däremot är den vokal som följer efter r-inskottet skiftande. Troligen kan 
man i båda dessa fall räkna med en kontamination eller association till 
något näraliggande ord. Andra lånord i dialektsamlingarna, där en obeto-
nad vokal i andra stavelsen följs av ett r, är bl. a. alarmera och konfirme-
ra. Ord av typen instruera, instrument, konstruera, som innehåller kon-
sonantgruppen str kan ha påverkat former där r föregår vokalen. De är 
relativt lite belagda i dialektsamlingarna, vilket inte utesluter att de ändå 
varit kända ord bland dialekttalande. Några belägg på formen konfrimera 
under uppslagsordet konfirmera i dialektsamlingarna antyder möjlighe-
ten av en metates när det gäller varianterna ekstrimeralekstremera. 

Vokalen i den obetonade andra stavelsen växlar vanligen mellan i och 
e, där former med e är i majoritet, i synnerhet i de sydliga landskapen. 
Emellertid uppträder i Dal en koncentration av former med u eller o i den 
andra stavelsen, estumeralekstumera, estomeralekstomera. Även i 
Vstm, nära gränsen till Dal, förekommer en sådan form. Gst och västra 
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Ul har några exempel på u och likartade vokaler i den andra stavelsen i 
former med k-inskott och även i former med r-inskott. I ett område som 
omfattar västra Åboland, östra Nyland och även Österbotten är former-
na ekstumeral estumera, ekstomeralestomera med en rundad bakre vokal 
i den trycksvaga andra stavelsen de mest frekventa enligt Ordbok över 
Finlands svenska folkmål. Detta vittnar om ett dialektgeografiskt sam-
band mellan de nämnda delarna av Finland och det uppsvenska området 
(jfr Hesselman 1905:27, 50, 52) och att utbredningen av dessa former 
varit betydligt större än vad den svenska kartbilden ger vid handen. Att 
det också finns ett samband med de norrländska landskapen framgår av 
de få beläggen på estimera från Nb där formen estomer överväger. 
Kartan visar emellertid att det stora utbredningsområdet av de beskrivna 
formerna klyvs i östra Ul av den tidigare nämnda utbredningen av 
kortformer, som följer de östra landskapen. 

I Svensk ljudhistoria (1921:94, 151) skriver Axel Kock om m-ljudets 
labiala natur och visar med exempel hur e övergått till u framför m i 
obetonad ställning, isl. sem — fsv. sum 'som'. Det är tänkbart att det 
labiala m i estimera påverkat obetonat e eller ii den andra stavelsen och 
att det faktum att dialekterna i det uppsvenska området är konservativa 
kan vara en förklaring till formen estumera. 

1 två tyska ordböcker — den ena behandlar medelhögtyska, den andra 
medellågtyska (se Källor och litteratur) — finns artiklar över ordet esti-
mera. Den förstnämnda ordboken uppger två former, estimieren respek-
tive estumieren. I den medellågtyska ordboken finns formen estum&en. 
Vokalen u i den obetonade andra stavelsen i dessa tyska former är 
intressant mot bakgrund av den sammanhängande utbredningen av for-
mer med u/o i den andra stavelsen i Sverige. Tyska handelsmän från det 
nordtyska området bosatte sig under medeltiden t. ex. i Stockholm, 
tyska bergsmän i Bergslagen, och deras lågtyska språk avsatte spår i vårt 
språk. Under reformationen var det framför allt medelhögtyska som 
påverkade svenskan. Båda dessa språk var också förmedlare av franska 
lånord. Inflytande från tyska former förefaller därför vara en mer sanno-
lik förklaring till formen estumera i det uppsvenska området än Kocks 
ljudregel. Det skulle dock kräva ytterligare undersökningar för att utreda 
detta närmare. 

Formen eksemera skulle kunna föras till eksmera, med motiveringen 
att ett e placerats i konsonantgruppen för att underlätta uttalet. Men på 
grund av att formen är fyrstavig och skulle kunna representera ett 
stadium i en utveckling ekstemera—eksemera—eksmera, har den försetts 
med en egen rubrik i materialsamlingen för formerna. 

Slutligen återstår några former som måste betraktas som urspårade (jfr 
Lindqvist 1934:433 f.). Äsma har redan kommenterats i samband med de 
reducerade formerna. Kartan visar att formen äspenera finns som ensta- 
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ka belägg i Sm och Vg. I J1 finns formen belagd i två socknar och i Nb 
uppträder den med ett enda belägg. Om denna form kan sägas att 
grundformen troligen aldrig uppfattats korrekt, och den anknytning som 
finns till ett främmande ord består mest av ändelsen -era. Äspenera är 
möjligen ytterligare ett prov på att likartade förändringar av ett ord kan 
ske på geografiskt vitt skilda punkter. De båda återstående formerna 
äksa och äkspiera är så enstaka att de skulle kunna avfärdas. Associa-
tion till ett annat franskt lånord, expediera, tycks ligga bakom formen 
äkspiera medan ordets betydelse anslutits till estimera. Att det omvända 
förhållandet också förekommer visar ett språkprov från Bo, där estimera 
har samma betydelse som expediera. Formerna äksa och äkspiera är 
båda talande exempel på hur långt ett utländskt lånord som estimera 
kunnat avlägsna sig från sin ursprungliga form. 

10. Betydelser 
Den tidigare nämnda Dictionnaire On&al de la langue frangaise, som 
behandlar ord från tiden för inlåningen av estimera, uppger för ordet 
bl. a. betydelserna 'uppskatta; anse'. Dessa betydelser anger också 
Levin Möller i En ny frantzösk och swensk samt swensk och frantzösk 
lexicon eller orda-bok från 1745 och A. F. Dalin i Nytt Fransyskt och 
Svenskt Lexikon från 1850. 

SAOB tar upp sju betydelser i ordboksartikeln över estimera. Endast 
två av dem anses fortfarande vara i bruk, nr 5 och nr 7. Under nr 5 står 
följande: »(numera föga br. utom i folkligt tal) sätta högt pris på, skatta 
högt, hysa aktning för, värdera, högakta. — särsk. i p. pf. i adjektivisk 
any.: som åtnjuter aktning; aktad, ansedd, uppskattad, ärad». Nr 7: 
»(starkt yard.) finna med sin värdighet förenligt (att göra ngt), värdigas; 
anse (ngn 1. ngt) för fin(t) nog; vanl. med negation: anse under sin 
värdighet (att göra ngt), anse (ngt) för simpelt». I betydelsemoment nr 6, 
en övergångsbetydelse mellan 5 och 7, står följande: »bry sig om 1. taga 
hänsyn till (ngn 1. ngt)». Denna betydelse betraktas som föråldrad. 
Översättningsord och språkprov i dialektmaterialet tyder dock på att den 
funnits kvar i dialekterna. De tre betydelserna 5, 6 och 7, har legat till 
grund för den betydelseindelning av dialektmaterialet som jag företagit 
och de kallas i tur och ordning i detta sammanhang bet. 1 (ej separat 
karterad), bet. 2 och bet. 3 (båda på karta 2). De vanligaste översätt-
ningsorden i dialekterna för bet. 1 är 'akta, högakta, värdera, uppskatta'. 
Bet. 2 översätts med uttrycket 'bry sig om' och för bet. 3 är översätt-
ningen: 'nedlåta sig till, värdigas, hålla till godo med' o. d. En vanlig 
kommentar i uppteckningarna är »ofta i nekad sats» och de språkprov 
som illustrerar översättningsorden innehåller för det mesta en negation. 
Detta gäller alla tre betydelserna. 
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En troligen utvidgad betydelse av bet. 1 har noterats i dialektmateria-
let. Från Bo uppges i några fall betydelsen 'uppmärksamma'. Förekoms-
ten av denna betydelseutvidgning framgår av karta 2. 

10.1 Exempelsamling 
Betydelseuppgiften på beläggen består i många fall av enbart översätt-
ningsord. 1 en del fall underlättas förståelsen av både översättningsord 
och ett eller flera språkprov som illustrerar betydelsen. Dock finns 
exempel där ett språkprov är den enda betydelseuppgiften. Detta inne-
bär naturligtvis tolkningsproblem då sammanhanget inte alltid är klart. 
Någon gång kan frekvensen av en betydelse i ett landskap ge stöd åt en 
viss tolkning. Exempelsamlingen består av ett urval språkprov där bety-
delsen framgår av översättningen eller sammanhanget. I tveksamma fall 
har jag utelämnat språkprovet. Beträffande ljudskriften hänvisar jag till 
avsnitt 7. Enstaka ord har översatts för att underlätta förståelsen. 
Bet. 1 (högakta, uppskatta o. d.): °En ä inte exmerad forr fira styver 
Oderljunga, Sk. Där e i`nte måge å'ge nu' såm esteme'rer di ga`mle 
Räng, Sk. °De går allri lyckjelit nårr gluttana bier så höffäria, så di ente 
extemerar sin en mor å far Svenstorp, Sk. °Melgröd kan varra ha go som 
an gröd, men den e ente så extemerenes i gille Svenstorp, Sk. °Bry du de 
inte om o sp[r]inga ätte den höjtfäria Krestina, hon extimerar de ändau 
inte V. Vram, Sk. Ja exme'ran inte alls Sturkö, Bl. °Jag exmera inte 
honom för nåenting Jät, Sm. °Dän personen exmera ja inte fö tvao styvå, 
han gör allri nåt gott så han raoå (rår)för att Jät, Sm. °Di »äxsade» dåm 
ent mö Torsås, Sm. Va har han jo't för gru's [bedrift] ete-yum han 

ekstemeara Vallda, Ha. Di ästemera inte Ju julra fölin mate 
[marknad] summ di sa Öxnevalla, Vg. °Dä jeck e stönn, å kärenga ho 
trudde atte gsbben ente hadde äxmera a ss möe atte han tänkte komme 
tebaka Nössemark, Dsl. °A`näis [anis] jär bårtläkt; de irksmeräs int nå 
Gothem, Gl. Å då ta'r ho tjo'lren å tarker å' sko' na mä', å då äkseme're 
ho sko`ma'ken meare (än den andre friaren, som var skräddare), Vist, 
Ög. °»Så ja skulle så gärna be, att ni ville göra to'cka orningar 'anstal-
ter', så en mästerman blir exmera'r so'm anna fo'lk» sa han utan 
närmare ortsuppgift, Nk. Dässe o'og ä' kksme'ra int di gdmmelto't 
Dalby, Vrm. °Den där exmenterar man inte mycket Vaksala, Ul. le 
akkstome` 	rnnte dem jä' bru'an, sam e no, Sa pass Sam SO (: deras 
klädsel), Lima, Dal. Ann vat innt nå äkkstrume' ra Torsåker, Gst. iikken 
ekksme'rer höra dä' g då blrrnntaekka (yttrande fällt av en gumma som 
inte ville att hennes blinda gubbe skulle ge sig ut att predika i socknen), 
Alfta, Hsl. Ajänter å lä' nnsvägsriddarer ässmitere ja-nt utan närmare 
ortsuppgift, Mp. °Dä e lite estime're men je förseker am at dä e alldejles 
nödvendut Bodsjö, K Dem ii'stimere na int iny'ttje Umeå lfs., Vb. / kan 
et alls ä`sspenä'r prga vå‘re Norrflärden, Nb. 
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Utvidgad betydelse (uppmärksamma): De va flit va di har äkstri-
me'rat ha' nn Ytterby, Bo. Ate hu' be så äkstrime'rad, så hu' be 
be'm-på [bjuden på] de' stp`ra kala'st Ytterby, Bo. 

Bet. 2 (bry sig om): Ja äksme'rte inte om ad Stoby, Sk. °Hann ekksi-
merar inte Långaryd, Sm. Han äksme'rer mal inte Klockrike, Ög. Dä 
eksmera-4i inte Västerljung, Sdm. Denn st-gra [=flickan] honn eksme'ra 
allri vara inne Djurö, Ul. Tjyri astume'ra'r rinnt en däar riannjin my`ttji.  
Norberg, Vstm. D8M ästime'r int an Floda, Dal. Ja äksme'n i'nt-mer än 
ta-mä'bg'k Bergsjö, Hsl. Hon eksmerer ent mäg nå nu fö tin ent Norr-
ala, Hsl. °Ja exmerer inte va en dän säg Tuna, Mp. °Ja-e'kstime'r-int 
stf g-opp Nora, Åm. 

Bet. 3 (nedlåta sig till, hålla till godo med o. d.): Ri' kstasma'nnen ekste-
me'ra e`nte å a`ga i ha' nses tja'rra Burlöv, Sk. Tro du daj va noon kaa 
såm äiksmairade se pau å dji [utfodra] aina ko, dau hade hon hälla fautt 
soltet [svultit] hail Näsum, Sk. °Äkksmerar du nåmm inte, sau kann ja 
säl behaull' an Nävlinge, Sk. °Ja ba na seda fram te bored o eda i lav mä 
våss, men hon äxtemera inte haulla te goe Perstorp, Sk. °De måtte va en 
höffäri köpstakar [herreman] han ekstemerar ente drecka en kaffegög 
hos mej Reslöv, Sk. Di e så rälja (otäcka; om ett slags bär), så miltjel 
ekstime'rar-då'mm 'nte Smedstorp, Sk. °Håll du din flabb [trut], Khäja, 
o' lätt va o' exmera dej te o' tingdela [tvista] län ger mä dendärne 
flabben! [skrävlaren] Lösen, Bl. Hann af för steo'rförgeo' [högmodig, 
kräsen] te o äksmera hälsa pao, en ga' mmel seka'mmera't Tjurkö, Bl. 
Han esme' re sä rint te gå inåm då'ra en gåg Långlöt, Öl. Ho eksme'red 
sä rint å ta' åttå grö'nsa'kra Torslunda, Öl. Hon eksmerade se nte te 
hälsa på me'g gåg Kläckeberga-Dörby, Sm. Hann ifsstme'4 i' nnte å 
(ile de ja satte fra' mm å't en Blackstad, Sm. Han äkseme'ra i' nnte å 
tala mä me' Göteryd, Sm. °Hann va stoåfögoå å velle iggte eksmera sejj 
te å ta mot dä ja ga ann Väckelsång, Sm. °Ja hadde bjutt dåmm männ daj 
äkstemera inte å kamma Slättåkra, Ha. Ja ga fä' et lide ha'vvrehalm 
männ dåi äksteme'ran i' nte Stamnared, Ha. Tro' da äksteme' ra-  å ha 
föllje mä me'! Veinge, Ha. °Han äksmerar int ann n Norrköping (snäus) 
Lau, Gl. Ho ekksme'rar inte he'llsa på' en Mjölby, Ög. Nä-4u inte 
ekksme'rar när enn bjur Oj, så kann du va`ra ulann Väderstad, 
Ög.'..., å så ha han gumma vara välkummen te bröll8pen, um ho ville 
extimera-t Ekeby, Nk. °Tror du ho' sku exmera de' ho', den där hög-
färdsblåsa' Möja, Ul. Ho ext8me' ra-nt tä va la-mä'm-mä! Ockelbo, Gst. 
Ho va fa hö'kkfalri, så-ho äksteme'ra a'ssint [ingenting], måve' tta [kan 
tänka] Hamrånge, Gst. °Men int ässmera han ho, måvetta Färila, Hsl. 
°Ja' estimere int' gå dit Borgvattnet, R °Hu e sa hö' gfalru, sa hu 
e`kstime're int mä Berg, R Om du ä'kkstemä're tel å hö're på e tag 
Edsele, Åm. 
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Karta 2 — betydelser 
Tidigare har antytts att utbredningen för bet. 1 nästan helt överensstäm-
mer med utbredningen för ordet estimera. Till bet. 1 har därför ingen 
separat karta utarbetats. Karta 2 har gjorts enklare än karta 1 (jfr avsnitt 
6). Tre symboler har lagts in; en fylld triangel anger bet. 2 och en ofylld 
triangel den utvidgade betydelsen av bet. 1. Symbol för bet. 3 är en ring. 

Kommentar — betydelser 
Att estimera, 'uppskatta, värdera' o. d., genomgått betydelseförskjut-
ningar i dialekterna bekräftas av SAOB och dialektmaterialet. Dialekt-
materialet visar att de förändrade betydelserna, 'bry sig om' och 'nedlåta 
sig till, hålla till godo med', förekommer parallellt med den ursprungliga 
betydelsen inom vissa områden. Det framgår också att estimera oftast 
förekommer i negerade satser. Sannolikt har en förskjutning av betydel-
sen 'uppskatta, värdera' o. d. utvecklats i satser av typen: Dem Xstime-
re na int my'ttje Umeå lfs., Vb. Ja ekksme'rer i'nnte dä'tte för nö'e 
Grava, Vrm. Ja så (h)an eksme'rar inte mi'na ka'ker? Sorunda, Sdm. 
Ofta innehåller de negerade satserna uttryck som förstärker negationen: 
inte estimera det ringaste, det minsta, ett dugg, ett dyft, något vidare; 
knappt estimera, alls inte estimera; litet estimerad, inte estimerad för 
fyra styver o. d. Dessa exempel ger uttryck för ringaktning, som i 
förlängningen kan övergå i likgiltighet: °Ja exmerer inte va en dän säg 
Tuna, Mp 'jag bryr mig inte om/struntar i ...' för att slutligen utvecklas 
till: °Hu e sa hö'gfaku, sa hu e'kstime're int mä ... 'hon håller inte till 
godo med mig/mitt sällskap' Berg, k Estimera konstrueras här med 
direkt objekt, estimera ngn/ngt, och betydelsen varierar mellan bet. 1, 2 
och 3. Men mycket vanligt är att estimera konstrueras med inf., estimera 
(att) göra ngt, oftast i negerade satser. Materialet har inte något exempel 
på grundbetydelsen 'värdera' o. d. i denna typ av konstruktion. Det är 
dock troligt att förskjutningen av betydelsen skett på följande sätt (jfr 
satserna med direkt objekt ovan): inte värdera/inte uppskatta att göra ngt 
— inte bry sig om/strunta i att göra ngt, Ya-e'kstimer-int stf g-opp Nora, 
Åm — inte nedlåta sig till att göra ngt, han äkseme'ra i'nte å ta`la mä me'. 
Betydelseförskjutningen till 'nedlåta sig till' o. d. är enligt materialet här 
redan genomförd bortsett från några exempel på övergångsbetydelsen 
'bry sig om' (jfr exempelsamlingen). 

Utbredningsområdet för bet. 1 är betydligt större än motsvarande 
områden för bet. 2 och 3. Det sammanfaller i stort sett med utbredningen 
för ordet estimera och betydelsen finns alltså i alla landskap utom Lpl. 

Betydelsen 'uppmärksamma' förekommer i några belägg från Bo. En 
person som är högt aktad och värderad uppmärksammas förmodligen 
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också och det är inte otänkbart att det här är fråga om en utvidgning av 
betydelseinnehållet i bet. 1. Den utvidgade betydelsen uppges från sju 
socknar. I fem av dessa är den sidoställd till bet. 1. 

Uttrycket bry sig om, bet. 2, har inte samma värderande innehåll som 
uppskatta, sätta värde på. Negerat ger det intryck av ointresse eller 
likgiltighet. Det har därmed inte heller samma mått av aktivt ställningsta-
gande som nedlåta sig till, hålla till godo med. Översättningen 'bry sig 
om' finns angiven i ett sextiotal belägg. Cirka hälften av dessa har även 
betydelseuppgiften 'uppskatta, sätta värde på' o. d. Bet. 2 förekommer 
på samma belägg som bet. 3 cirka tio gånger. Denna översättning av 
estimera är troligen ett stadium i en betydelseförskjutning från bet. 1 till 
bet. 3. Kartan visar att betydelsen är glest belagd i det sydvästsvenska 
området, där koncentrationen av bet. 3 är mycket stor. Förekomsten av 
bet. 2 ökar dock i Svealand och i det uppsvenska området förekommer 
den ofta parallellt med grundbetydelsen 'värdera, uppskatta' o. d. I Hsl, 
där dialekterna enligt Hesselman är »av märkbart ungdomligare karaktär 
än Sveamålen» (Hesselman 1902:62), är den ofta sidoställd till bet. 3. 
Kartan visar få belägg på betydelsen i Mp och Åm. Från Mp finns dock 
belägg, utan ortsangivelse och därför inte karterade, som tyder på att 
betydelsen har en något vidare spridning i landskapet än vad kartbilden 
ger vid handen. I de västra landskapen finns enstaka belägg. 

Bet. 3 har sitt utbredningsområde framför allt i de sydligaste landska-
pen Sk, Bl, Öl och Ha där koncentrationen är påfallande. Det dialektgeo-
grafiska sambandet mellan detta område och de danska ömålen, när det 
gäller betydelserna, är inte lika klart som beträffande formerna. Det 
danska materialet visar att bet. 3 visserligen förekommer på Själland i 
konstruktionen ekstimera sig till, men att bet. 1 är betydligt vanligare. I 
Sverige förekommer bet. 3 i de sydliga landskapen ofta vid sidan av bet. 
1 men den är frekventare än denna och är på Öl den enda, enligt 
dialektmaterialet. Bo, som beträffande formerna hör samman med Sk 
och Ha, Uppvisar få belägg på bet. 3. I södra Sm finns den relativt väl 
belagd, i sydöstra Sm jämsides med bet. 1. Sporadiska belägg förekom-
mer i mellersta Sm och av kartan framgår en viss koncentration i den 
nordöstra delen av landskapet. Från Ög finns flera belägg med bet. 3, 
ofta som enda betydelse. Parallellt med bet. 1 finns betydelsen i Nk och 
Sdm. Enligt kartan är bet. 3 belagd endast två gånger i Ul men ytterligare 
två belägg utan närmare ortsuppgift från Uppland respektive Roslagen 
uppger bet. 3. Hsl uppvisar en koncentration där bet. 3 i vissa socknar är 
den enda och i andra förekommer parallellt med bet. 1 och 2. Som 
tidigare påpekats finns få belägg på ordet estimera från de norra landska-
pen men bet. 3 har dokumenterats i J1. Från Åm finns ett enda belägg. 

Kartbilden tyder på att en spridning av bet. 3 skett från de södra 
landskapen utefter den östra kusten. Bet. 3 finns inte i de västra landska- 
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pen med mycket få undantag. Flera av dessa landskap har i stället belägg 
på det synonyma uttrycket värda sig till. Det uppsvenska området, som 
tidigare kommenterats för den utbredning av grundformen som är påfal-
lande där, tenderar även från betydelsesynpunkt att bevara ett äldre 
utvecklingsskede — här dominerar bet. 1 och 2. Men från det östsvenska 
området, som beträffande formen sannolikt ingår i ett större område med 
ålderdomlig prägel, dit även det uppsvenska området hör (jfr ovan s. 41), 
finns flera exempel på en betydelseförskjutning från bet. 1 till bet. 3. 
Troligen har betydelsen spritts från Roslagen över Åland, där den finns 
belagd från den västra delen. Koncentrationen av bet. 3 i Hsl tyder på att 
spridningen av bet. 3, efter att ha hejdats i det uppsvenska området, 
fortsatt längs kusten. Hrj och Mp, som visar samhörighet med Hsl 
beträffande formerna, tycks enligt kartbilden inte höra samman med 
detta landskap när det gäller bet. 3. Ett enstaka belägg från Mp, utan 
närmare ortsuppgift och därför inte karterat, innehåller ett språkprov 
som kan tolkas som bet. 3. Möjligen antyder detta att en spridning skett 
från Hsl via Mp till J1 och Åm. 

Kartorna och materialet ger inte något säkert belägg för att det finns 
ett samband mellan betydelse och form i den meningen att grundbetydel-
sen (bet. 1) hör ihop med grundformen estimera och den förändrade 
betydelsen (bet. 2 och 3) med den förändrade formen eksmera o. d. Bet. 
1 finns i hela utbredningsområdet oavsett form. Den följer oreducerade 
och reducerade former, utökade och starkt förminskade sådana, former 
med och utan k-inskott och även avvikande former. I Sk där formen 
estimera förekommer parallellt med formen ekstimera har dock grund-
formen utan k-inskott oftast grundbetydelsen. Vrm däremot, där den 
reducerade formen är helt genomförd, uppger huvudsakligen bet. 1. Ul 
är splittrat både när det gäller betydelse och form. Den vanligaste 
betydelsen är dock bet. 1. De mycket få beläggen från Vb och Nb uppger 
endast bet. 1 oavsett formens utseende. 

Det finns ingenting i exempelsamlingen som tyder på att bet. 2 'bry sig 
om' är kopplad till en viss form. Tvärtom har både oreducerade och 
reducerade former med och utan k-inskott denna betydelse. Detta gäller 
såväl det södra området med få belägg som de områden längre norrut där 
beläggtätheten är större. 

Inte heller när det gäller bet. 3 går det att hävda att form och betydelse 
följs åt. I Sk och Ha är bet. 3 väl belagd bland de oreducerade formerna, 
som är de vanligaste, men från det område i Skåne där kortformer 
avlöser de oreducerade formerna finns också många belägg med bet. 3. I 
Bl och på Öl, där bet. 3 oftast förekommer, är kortformerna mest 
frekventa. Ög är splittrat från både form- och betydelsesynpunkt utan att 
ett samband mellan form och betydelse kan spåras. Det gamla 1700-tals-
belägget från Ög med formen estimentera nämner dock endast betydel- 

4—Sv. Landsmål 1991 
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sen 'akta, värdera'. De fyra beläggen från Ul som anger bet. 3 har alla 
den reducerade formen eksmera, men också bet. 1 har i flera fall denna 
form. I Gst, J1 och Åm, där de oreducerade formerna dominerar, knyts 
bet. 3 till dessa former. 

I det urval av språkprov som medtagits för att visa betydelserna finns 
exempel på uttryck med estimera. Estimera kan t. ex. konstrueras 
reflexivt följt av infinitiv, estimera sig (till), sannolikt i anslutning till det 
synonyma uttrycket nedlåta sig till. Konstruktionen är vanlig i sydöstra 
Bl och på Öl. Från Bo finns enstaka belägg liksom från Sm, där den 
troligen associerats också till uttrycket vörda sig till, med samma bety-
delse. En uppgift ur Ordbok över Finlands svenska folkmål visar att den 
reflexiva konstruktionen förekommer även där i betydelsen 'gitta, bry 
sig om'. Från de övriga nordiska grannländerna finns däremot inga 
sådana uppgifter. Mycket lokalt i V. Göinge hd i norra Sk finns 'iicksme-
ra om, möjligen en association till det synonyma uttrycket bry sig om. 

SAOB anger i betydelsemomentet 5 att betydelsen i fråga förekommer 
»särsk. i p. pf. i adjektivisk any.: som åtnjuter aktning; aktad, ansedd, 
uppskattad, ärad». Detta bekräftas av dialektmaterialet och framgår av 
språkproven i exempelsamlingen. 

Också presens particip av estimera med adjektivisk betydelse finns 
lokalt från Vemmenhögs hd i södra Sk. I exempelsamlingen finns ett 
språkprov som illustrerar detta. Omålsordboken ger flera exempel på 
denna användning, vilket tyder på att här finns ett geografiskt samband. 

I en betydelseanalys vore det naturligt att behandla också synonymer-
na till det ord som studeras. Både i kommentaren till utbredningen av 
estimera och i de delar som tar upp former och betydelser har några 
synonymer berörts. Det är dock inte möjligt att här närmare gå in på den 
frågan. 

13. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och försöka förklara 
utbredningen av lånordet estimera och dess skiftande former och bety-
delser i de svenska dialekterna. 

Materialet och karta 1 visar att estimera har stor utbredning i de 
svenska dialekterna. Brist på belägg och förekomst av delvis synonyma 
ord kan förklara de lakuner som kartbilden uppvisar. Det framgår också 
att formvariationen är mycket stor. Ett väl avgränsat sydvästligt område 
med oreducerade former avtecknar sig tydligt och norr om detta följer en 
utbredning där kortformer dominerar. I ytterkanten av denna utbredning 
finns former som reducerats ytterligare. Dessa betraktas som urspårade. 
Också utökade former, sannolikt associationer till andra lånord, finns i 
området. Ålderdomliga drag utmärker Dal, Gst och västra Ul, vilket 
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avspeglar sig i den bevarade grundformen i dessa landskap. De reducera-
de formerna återkommer i Hsl, Hd och Mp. Längst i norr är formerna 
oreducerade. 

Med utgångspunkt i tidigare arbeten diskuteras huruvida k-inskottet i 
former av estimera är fonetiskt betingat eller beror på association till 
andra utländska ord. Mycket talar för att associationen till latinska och 
franska ord med initialt ex- är av stor betydelse. Det går dock inte att 
utesluta att den tidigt noterade tendensen till k-inskott i s-förbindelser i 
bl. a. svenska dialekter kunnat verka också i lånordet estimera. 

Det förhållandet att den reducerade formen esmer funnits i fornfrans-
kan och formen extimer i medelfranskan antyder att direkt inlåning av 
redan ombildade former är tänkbar. 

Association till eller kontamination med ord som instruera, konstruera 
ligger troligen bakom former med r-inskott av typen ekstrumera. 

På det uppsvenska området förekommer former med u/o i den andra 
obetonade stavelsen, estumeralestomera. Utbredningen har sannolikt 
varit ännu större, att döma av uppgifter i Ordbok över Finlands svenska 
folkmål. Former med u i den andra stavelsen i tyska ordböcker och det 
faktum att tyska bergsmän varit bosatta i bl. a. det uppsvenska området 
tyder på möjligheten av tysk påverkan i former som estumera o. d. 

Betydelserna studeras mot bakgrund av SAOB:s betydelseindelning. 
Med utgångspunkt i ett urval exempel diskuteras betydelseförskjutning-
en från 'uppskatta, värdera' o. d. (bet. 1) via 'bry sig om' (bet. 2) till 
'nedlåta sig till, hålla till godo med' o. d. (bet. 3). Utbredningen för bet. 1 
sammanfaller i stort sett med utbredningen för ordet estimera (karta 1). 
Dialektmaterialet tyder på att bet. 2, som i SAOB anses vara en föråld-
rad betydelse, är ett stadium i en betydelseförskjutning från bet. 1 till 
bet. 3. Karta 2 illustrerar bl. a. koncentrationen av betydelsen i Svea-
land. Den visar också den påfallande koncentrationen av bet. 3 i den 
södra och sydvästra delen av landet och att en spridning av betydelsen 
sannolikt skett i de östra landskapen med ett avbrott i det uppsvenska 
området. 

Materialet och kartan tyder inte på något säkert samband mellan form 
och betydelse. 

I anslutning till diskussionen om betydelserna ges exempel på hur 
uttryck med estimera sannolikt bildats genom analogi till synonyma 
uttryck. 
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Förkortningar 
Sk Skåne Ul Uppland 
Bl Blekinge Vstm Västmanland 
Öl Öland Dal Dalarna 
Sm Småland Gst Gästrikland 
Ha Halland Hsl Hälsingland 
Vg Västergötland Hrj Härjedalen 
Bo Bohuslän Mp Medelpad 
Dsl Dalsland J1 Jämtland 
Gl Gotland Åm Ångermanland 
Og Östergötland Vb Västerbotten 
Sdm Södermanland Lpl Lappland 
Nk Närke Nb Norrbotten 
Vrm Värmland 

br. brukligt pf. ptc. perfekt particip 
Brd. bröllopsdikt pres. presens 
hd härad pres. ptc. presens particip 
inf. infinitiv St. Stora 
ipf. imperfekt sup. supinum 
1. eller S. Södra 
lfs. landsförsamling V. Västra 
LUB Lunds Ö. Östra 
Rietz S. universitets-

bibliotek, Rietz 
samlingar 

N. Norra 

Källor och litteratur 
Ahlbäck, Olav, 1982: Ordbok över Finlands svenska folkmål. Häfte 3 (båt—ex-

tra). Helsingfors. 
Bergkvist, Karl L:son och Jacobsson, Jacob: Ordbok över det värmländska 

Dalbymålet. ULMA nr 3135. 
Bergman, Gösta, 1984: Kortfattad svensk språkhistoria. Stockholm. 
Bohuslänsordboken, kopia i OSD av partiet a—fåvinta. 
Dahlstedt, Karl-Hampus, 1950: Det svenska Vilhelminamålet. Språ'kgeografiska 

studier över ett norrländskt nybyggarmål och dess granndialekter. 1. Akad. 
avh. (Skr. utg. gm  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. A:71.) 
1980: Svensk dialektgeografi. Dess metoder och uppgifter. 3 uppl. Umeå. 

Dahlstedt, Karl-Hampus, Bergman, Gösta och Ståhle, Carl Ivar, 1962: Främ-
mande ord i nusvenskan. Verdandis skriftserie 17. Stockholm. 

Dalin, A. F., 1850: Nytt Fransyskt och Svenskt Lexikon. Stockholm. 
Edlund, Lars-Erik, 1988: Franskans inflytande på svenskans ordförråd — några 

tankar kring ett kapitel i vår språkhistoria. I: Studier i svensk språkhistoria. 
(Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 41.) Lund. 
1988: Om lånord i dialekterna. I: Västerbotten. 

Elmevik, Lennart, 1967: Nordiska ord på äldre kåk- och kå(k)s-. En etymologisk 
och ljudhistorisk undersökning. Akad. avh. (Skr. utg. av institutionen för 
nordiska språk vid Uppsala universitet 15.) Uppsala. 



Lånordet estimera i svenska dialekter 	53 

Eriksson, Manne, 1938: Kommunförteckning till underlagskarta över Sverige. 
(Utg. gm Landsmålsarkivet i Uppsala, Nordiska museet, Svenska ortnamns-
arkivet, Landsmålsarkivet i Lund och Folkminnesarkivet i Lund.) Stock-
holm. 
1961: Svensk ljudskrift 1878-1960. (Svenska landsmål B. 62.) Stockholm. 

Gotländsk ordbok, 1918-1945. På grundval av C. och P. A. Säves samlingar, red. 
G. Danell, A. Schagerström och H. Gustavson. (Skr. utg. gm  Landsmålsar- 
kivet i Uppsala. Ser. A:2.) Uppsala. 

Hatzfeld, Adolphe, Darmesteter, ArAne och Thomas, Antoine, 1890: Diction-
naire On&al de la langue frangaise. Paris. 

Hedlund, Ulla, 1944: Franska och latinska låneord i Rödömålet. Proseminarie-
uppsats i Nordiska språk vid Stockholms högskola. ULMA nr 16761. 

Hellborn, Algot, Ordbok över Medelpads bygdemål. ULMA nr 25040. 
Hellquist, Elof, 1911: Bidrag till våra lånords historia. I: Festskrift till K. F. 

Söderwall. Lund. 
1929: Det svenska ordförrådets ålder och ursprung. En översikt II. Lund. 
1939: Svensk etymologisk ordbok. Band I. A—N. Lund. 

Hesselman, Bengt: Uppländsk ordbok, kopia i OSD. 
1905: Sveamålen och de svenska dialekternas indelning. Uppsala. 

Ingers, Ingemar, 1958: Franska lå'neord i folkmålen. I: Studier i nordisk språkve-
tenskap. (Skr. utg. gm  Landsmålsarkivet i Lund 12.) Lund. 

Institut for dansk dialektforskning, Köpenhamn. 
Jysk Ordbog, Århus. 
Klintberg, Mathiast och Gustavson, Herbert, 1972: Ordbok över Laumålet på 

Gotland. Band I. A—H. (Skr. utg. gm  Landsmåls- och Folkminnesarkivet i 
Uppsala. Ser. D:2.) Uppsala. 

Kock, Axel, 1921: Svensk ljudhistoria 4. Lund. 
Lasch, Agathe och Borehling, Conrad, 1956: Mittelniederdeutsches Handwör-

terbuch. Band I. A—FN. Neumiinster. 
Levander, Larst och Björklund, Stig, 1961—: Ordbok över folkmålen i övre 

Dalarna. (Skr. utg. gm  Dialekt- och Folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. D:1.) 
Uppsala. 

Lexer, Matthias, 1872: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Band I. A—M. 
Leipzig. 

Lindqvist, Natan, 1934: Urspårade ord i dialektgeografisk belysning. I: Studia 
Germanica tillägnade Ernst Albin Kock. Lund och Köpenhamn. 
1938: Ordgränser och ordförändringar. I: Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs 
Akademiens årsbok 1937. Uppsala. 
1947: Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning. 1 Text. 2 Kartor. (Skr. 
utg. gm  Landsmålsarkivet i Lund 2.) Lund. 

Molde, Bertil, 1983: Svenska språket. I: Språken i Norden. Red. Bertil Molde 
och Allan Karker. Esselte studium. 

Möller, Levin, 1745: En ny Frantzösk och swensk samt swensk och frantzösk 
lexicon eller orda-bok. Stockholm och Uppsala. 

Nordfelt, Alfred, 1901-1943: Om franska lånord i svenskan. I: Studier i modern 
språkvetenskap 2 (1901); 9 (1924); 10 (1928); 12 (1934); 14 (1940); 15 (1943). 
1932: Fransk-svenska lånord av typen grenadjär m. fl. I: Nysvenska studier 
12. 
1933: Om förstummandet av finalt -e i de fransk-svenska lånorden. I: 
Nysvenska studier 13. 

Noreen, Adolf, 1888: Folketymologier. I: Nyare bidrag till kännedom om de 
svenska landsmålen och svenskt folklif VI:5. 



54 	Karin HalMn 

Norrbotten, 1958. Norrbottens läns hembygdsförenings årsbok. Luleå. 
Norsk Ordboks samlingar. Norsk leksikografisk institutt. Oslo. 
Nyman, J. Efraim, 1958: Om pitebons modersmål. I: Norrbotten. 
OSD = Arkivet för Ordbok över Sveriges dialekter, Uppsala. 
Pamp, Bengt, 1971: Svensk språk- och stilhistoria. Lund. 

1978: Svenska dialekter. Stockholm. 
Pettersson 0. P., 1804: Ordbok över Vilhelminamålet. ULMA nr 884. 
SAOB = Ordbok över svenska språket utg. av Svenska Akademien. 1898—. 

Lund. 
Stahre, Nils-Gustaf, 1952: Stångskäret, Kåksna och Kummelberget. Akad. avh. 

(Stockholm studies in Scandinavian philology 9.) Lund. 
Ståhle, Carl Ivar, 1982: Foreign influence on the Swedish language in the 17th 

century. Social and professional stratification. I: Nysvenska studier. 
Söderström, Sven, 1981: Estimera — en uppskattad gäst i vårt språk. I: Språklå- 

dan i Upsala Nya Tidning (15/9). 
ULMA = Dialekt- och folkminnesarldvet i Uppsala: Ordregister för Värmland. 

Vistordboken. Västgötaordboken. Västmanlandsordboken. Samordnad se-
dessamling från Uppland. Oktavregistret för Dalmålsordboken med tillhöran-
de register på sedesblad i ULMA. Lindkvist, Einar, Ordbok över Gästrik-
lands folkmål. 

Wallström, Sigvard, 1943: Studier i övre Norrlands språkgeografi med utgångs-
punkt ifrån Arjeplogmålet. Akad. avh. Uppsala. 

WesAn, Elias, 1969: Svensk språkhistoria 1. Ljudlära och ordböjningslära. 8 
uppl. Stockholm. 
1970: Våra folkmål. Stockholm. 
1979: De nordiska språken. 11 uppl. Stockholm. 

Västerbotten 1988. Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok. Umeå. 

SUMMary 

Karin HallM, The loanword 'estimera' in Swedish dialects 
This article examines the distribution of the loanword estimera and its varying 
forms and meanings in the dialects of Swedish. Maps have been prepared on the 
basis of a corpus drawn chiefly from the collections used for the Ordbok över 
Sveriges dialekter (`The Swedish Dialect Dictionary'). Likely reasons for the 
somewhat uneven distribution of the word are a lack of recorded occurrences 
and the existence of partial synonyms. The distributional areas of the different 
variants are discussed, as are some of the more striking forms, such as unre-
duced/reduced våriants (estimeralesmera), forms with epenthetic k (eksmera), 
epenthetic r in certain forms (ekstermera) and u/o as the second unstressed 
vowel (estumeralestomera). Changes to the basic form have largely taken place 
in the dialects themselves, but entries in dictionaries of early French suggest that 
some of these variants, e. g. forms with epenthetic k and reduced forms, may 
already have been changed when they were borrowed. Associations with Latin 
and French words in ex- are seen as one explanation for many of the epenthetic k 
forms, but the infiuence of an early tendency to insert a k in combinations of 
sounds including an s in Norwegian and Swedish dialects cannot be ruled out. In 
the northern central Swedish (uppsvenska) dialect area—which probably formed 
part of a larger distributional area, judging from entries in the Ordbok över 
Finlands svenska folkmål (`Dictionary of the Swedish dialects of Finland') —u/o 



Lånordet estimera i svenska dialekter 	55 

occurs in the unstressed second syllable. Early German dictionaries give forms 
with a u in the second syllable. This, together with the fact that German miners 
lived in northern central Sweden, could indicate a German influence in the case 
of the u/o forms. Association and contamination are presumably behind forms 
with an epenthetic r, such as ekstrumera. In the light of the grouping of 
definitions in the Swedish Academy Dictionary (SAOB), the author discusses 
the semantic shift from 'estimate, evaluate' etc. (sense 1), via 'care about' (sense 
2) to 'condescend to' (sense 3). The distribution of sense 1 coincides broadly 
with that of the word estimera itself. Map 2 shows that sense 2 is concentrated in 
central Sweden, while sense 3 shows a striking concentration in the south and 
south-west of the country. Judging from the map, a northward spread of this 
sense has occurred in the eastern provinces of Sweden. In connection with her 
discussion of the different meanings, the author gives examples of expressions 
involving estimera that have probably been influenced syntactically by synony-
mous expressions. Relationships between form and meaning cannot be deter-
mined from the corpus or the maps. 
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Resa med bagage 
En ordstudie 

Av Karin Hallai 

»Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen» är ett bevingat ut-
tryck från 1786 efter den tyske författaren Mathias Claudius. Vi anträder nu 
en resa som syftar till att samla in data om ordet bagage. När det målet nåtts 
och bagaget fått viss tyngd ska det kunna säga oss något om ordets ursprung, 
dess former och betydelser i riksspråket men framför allt om ordets utbred-
ning, användning och uttalsformer i svenska dialekter — och dessutom också 
något om dess motsvarigheter i de närmaste grannspråken. 

Någon detaljerad kartläggning av ordet bagage tycks inte ha gjorts tidi-
gare men det har studerats ur vissa specifika synvinklar bl.a. av Axel Kock 
(1903), Johannes Brondum-Nielsen (1957), Kristen Moller (1967) och, 
mera populärvetenskapligt, av Gösta Bergman (1990). 

Bagage kommer ytterst av franskans bagage. Ordet är en avledning av 
fornfranskt bague(s) av latinets baga 'kista, påse', som möjligen är ett ger-
manskt lån. Walther v. Wartburg, en av många etymologer som diskuterat 
baga, anser i sin franska etymologiska ordbok (1 s. 204) att de härlednings-
försök som gjorts enbart utmynnat i osäkra antaganden. Några forskare har 
förespråkat släktskap med arabiskt båghal som via spanskan skulle ha 
spritts till övriga romanska språk. Att franskans bagues »seit ältester zeit be-
legt ist» kunde styrka en sådan åsikt, menar v. Wartburg. Enligt en annan tes 
är baga besläktat med fornnordiskt baggi 'bunt, knippe', som bl.a. ligger till 
grund för engelskans bag. De k•omanska språken har jämsides en annan 
ordfamilj med likartad stamvokal och grundbetydelse men med tonlösa i 
stället för tonande konsonanter, nämligen italienskans pacco, franskans pa-
quet o.s.v. »Und rnerkwiirdigerweise kommt auch diese sippe im germ. vor: 
anord. pakki, d. pack usw.» Ursläktskap måste föreligga, sammanfattar v. 
Wartburg. 

I svenskt skriftspråk är bagage enligt SAOB (B 62) belagt första gången 
1601. Det uttalades i äldre tid, liksom fortfarande i vissa dialekter, med hör-
bart e »i öfverensstämmelse med förh. id., t. o. holl.». Tidigare har det enligt 
SAOB a.st. också uttalats med s-ljud, vilket framgår av Spegels uppgift i 
hans Glossarium-sveo-gothicum om uttaletpagase i folkmun (»vulgo»). Ett 
likartat uttal har funnits i danska och äldre holländska. 
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Den tidigaste betydelsen hos bagage i svenskan är 'tross'. Från 1628 har 
betydelsen 'resgods, packning' o.dyl. dokumenterats. Ordet kan också an-
vändas i en mer eller mindre bildlig betydelse som SAOB exemplifierar 
med ett citat av Voltaire i översättning: »Tryck intet så många Volumer af 
mina arbeten; man färdas intet tu l efterverlden med så stort bagage.» 

I överförd betydelse och skämtsamt kan bagage användas om 'pack, föl-
je, sämre folk, slödder' o.dyl. Ett Bellman-citat från ca 1775 illustrerar an-
vändningen: »Ur vägen, slödder, hut! / Ut, byke och bagage!» Ännu från se-
nare hälften av 1800-talet finns betydelsen belagd i C. M. Ekbohrns Främ-
mande ord. Med avseende på betydelseutvecklingen hänvisar SAOB för 
jämförelse till orden pack och tross. Jämförelser görs också med H. F. Feil-
bergs (1 s. 37) uppgifter om danska dialekters bagage och lågtyskt bagaasch 
samt motsvarande användningar i tyska och engelska. 

Dialektmaterialet, som hämtats i Språk- och follaninnesinstitutets sam-
lingar (SOFIs), i huvudsak ordsamlingarna till Ordbok över Sveriges dialek-
ter (OSDs), visar att ordet är belagt från stora delar av landet. Belägg från 
Blekinge, Öland och Småland saknas och luckor i utbredningen utgör även 
Närke och Norrbotten. Orsakerna till bristen på uppgifter från dessa trakter 
kan vara att färre uppteckningar gjorts här eller att man föredragit synonyma 
ord. Däremot är det mindre troligt att ordet varit helt okänt. 

I allmänhet anges neutralt genus för bagage. Förhållandet är detsamma i 
riksspråket, men enligt SAOB kunde ordet under 1600- och 1700-talet även 
vara maskulinum eller femininum. I Värmland är ordet ofta maskulint. Ex-
empel: Du ar mykken parga's å gå å dra på.' Genusväxling förekommer 
också i norskan. Bagasje uppges ha maskulint genus, men den folkliga for-
men pargas kan enligt Norsk riksmålsordbok och material från Norsk Ord-
bok vara maskulinum eller neutrum. De likartade formerna och variationen 
när det gäller genus visar på det dialektgeografiska sambandet mellan 
Värmland och Norge. 

Bagage uttalas vanligen utan e men det finns exempel också på trestavigt 
uttal. Formerna skiftar, i synnerhet beträffande uddljudet, blp, och den ton-
lösa frikativan i ändelsen, -asj(e)l-as(e). Somliga former har ett inskotts-r i 
första stavelsen, parg-. Formerna sammanfattas här i ett antal huvudformer: 

Trestaviga: bagasje — pagasje — pagasi — pargasi 
Tvåstaviga: bagasj — bagas — pagasj — pagas — pargasj — pargas 

Av karta 1 framgår den geografiska utbredningen för de trestaviga b- och 
p-formerna bagasje, pagasje och pagasi.2  Formen pargasi, som är belagd en 

' I uppsatsen har förenklad ljudskrift använts enligt OSD h. 1 s. 9. Sålunda motsvarar t.ex. a i 
parga's ett öppet a-ljud och a ett slutet a-ljud. Tecknet ° framför formen markerar att redan 
källan har grov ljudbeteckning. 
2  Mycket översiktligt återges form- och betydelseuppgifter från de närmaste grannspråken på 
karta 1 och 2. 
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enda gång från Torsby i Bohuslän, har inte specificerats på kartan. Ett par 
Skånebelägg anger den trestaviga formen, baga'ge, egentligen 'det som åker 
efter'. Den anses av upptecknarna bero på anknytning till skriftformen ba-
gage. 

Av kartan framgår också utbredningsområdena för de tvåstaviga b- och 
p-formema bagasj, bagas och pagasj, pagas samt för de båda p-formerna 
med inskotts-r, pargasj och pargas. Hänsyn har också tagits till skillnaderna 
i uttalet av frikativan i ändelsen. Från Bohuslän finns en uppgift som tyder 
på att ordet bagage anslutits till bära och antagit formen bärgas 'bagage'. 
Formen har inte utmärkts på kartan. 

Fyra olika former har belagts i Uppland, b- och p-formerna bagasj, pa-
gasj, pagas, pargasj. Inräknat den trestaviga formen bap'ge, har även i 
Skåne dokumenterats fyra former, bagage, bagasj, bagas, pagas. Formerna 
bagasje, pagasi, pagasj, pagas förekommer parallellt i Dalarna. Från Hal-
land finns belägg på tre former vid sidan av varandra, bagasje, bagas och 
pagas o.dyl. Två parallellformer, bagasj och pagas, har belagts i Västergöt-
land, pagasje och pagasj i Hälsingland, pargasj och pargas i Ångerman-
land, pagasj och pagas i Västerbotten. Under den sammanfattande huvud-
formen pargas ryms de bohuslänska varianterna par(r)ga's, par(ra)ga'ss, 
parega's, parega'ss, pärga's, pä'rrgass, purregass o.dyl. 

Former med inskjutet r, pargas o.dyl., har motsvarigheter såväl i norskt 
riksspråk och norska dialekter som i danska och finlandssvenska dialekter. 
Pargas är uppslagsform i Norsk riksmålsordbok och i Nynorskordboka och 
betraktas i den förra som tillhörande folkmålen. I Norsk Ordbok finns en 
hänvisning till pargas under artikeln bagasje. Jysk ordbok uppger i formav-
delningen till artikeln bagage bl.a. den tvåstaviga formen pargås. I Ordbok 
över Finlands svenska folkmål redovisas under uppslagsordet bagage en-
dast p-former, bland dem pargasj. 

Två huvudbetydelser, som här inordnats under momentsiffrorna I och II 
(karta 2), framträder i dialektmaterialet: I. 1) 'reseffekter, resgods' o.dyl. 
Skåne, Halland, Västergötland, Bohuslän, Gotland, Östergötland, Söder-
manland, Värmland, Västmanland, Dalarna, Jämtland, Ångermanland; 2) 
'pick och pack, tillhörigheter; saker och ting, grejor, grunkor' o.dyl.. Bohus-
län, Värmland, Uppland (1691), Medelpad, Jämtland, Ångermanland; 3) 
'bråte, skräp' o.dyl. Bohuslän, Östergötland, Värmland, Uppland och Här-
jedalen. Även en mera preciserad innebörd, 'orenlighet, damm', känd från 
Uppland, ingår i det tredje delmomentet. En uppgift från Skåne om betydel-
sen 'bandage' visar att det främmande ordet anknutits till ett formlikt ord 
med helt annan betydelse. Betydelsen har inte karterats. 

Till II hör de i allmänhet nedsättande, men även skämtsamt använda be-
tydelserna 'pack, slödder, byke, följe, sällskap' o.dyl. från Skåne, Gotland, 
Södermanland, Uppland (1742), Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Härje-
dalen, Jämtland, Lappland och Västerbotten, liksom 'skock, hop el.dyl., om 
djur' från Härjedalen. 
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0 'resgods' o.d. 
'pick och pack' o.d. 

Cl 'bråte, skräp' o.d. 
hela bagaget o.d. 

V 'pack, slödder' o.d. 
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Ordet bagage kan ingå i ett mer eller mindre stående uttryck, hela baga-
get o.dyl. Exempel: haile baga' fen 'hela samlingen', 'alltsamman' Skåne, 
'hajla paagasset 'samling (av kälkåkande barn)' Halland och ela paga'se, 
'hela rasket' Uppland. Ett parallellexempel har excerperats ur en uppländsk 
bröllopsdikt från 1742: °Der hiela Pagasi församlade ä. Att döma av sam-
manhanget syftar °pagasi på det sällskap som omger brudparet. 

Är det möjligt att hänföra former med initialt b till en viss betydelse och 
p-former till en annan, t.ex. bagasj(e) till 'ressaker' o.dyl., pagasj(e) till 
'pack, slödder'? I dialektmaterialet överväger former på p. Former med in-
itialt b, såväl lite äldre från slutet av 1800-talet som mera nutida, har i regel 
betydelsen 'bagage' etc. Men även p-former kan ha denna generella bety-
delse. Innebörden tycks då ofta vara skämtsam eller pejorativ, utan att det 
uttryckligen anges på beläggen. Ett relativt stort antal former med initialtp 
uppges betyda 'bråte, skräp', vilket tyder på en något föraktfull inställning 
till de saker som benämns. När det gäller betydelsen 'pack, 'slödder' o.dyl. 
överväger p-former, med undantag för bagasch från Uppland, som betyder 
'slödder, pack', bagas o.dyl. från Gotland och bagasje o.dyl. från Dalarna 
och Västmanland, som kan betyda både 'bagage' och 'slödder'. Det är kan-
ske inte möjligt att hävda att det förhåller sig så, men av materialet att döma 
tycks ett samband finnas mellan b- och p-form och betydelse i svenska dia-
lekter. 

I SAOB:s etymologiska parentes till bagage jämförs former som börjar 
på p med tyskans packasche; en anslutning till pack och packen antas vara 
en förklaring till denna form. SAOB gör också en jämförelse med dubbel-
former som bankettlpankett. Mera ingående utreds förhållandet blp i sam-
band med ordet bankrutt: »Det begynnande p, som var vanligt på 1600- o. 
1700-talet o. är analogt med det som finnes i lånorden pedell, pickelhufva, 
piska, pokal m. fl. (hvilkas ä. t. motsvarigheter hafva växlande b o. p) lämnar 
först på midten af 1700-talet under inflytande från franskan helt o. hållet 
rum för b.» 

Norska ordböcker har, som framgått tidigare, skilda uppslagsord för b-
och p-former — bagasje resp. pargas. Enligt Norsk riksmålsordbok har ba-
gasje betydelser som rör krigsväsendet, förutom betydelsen 'resgods' o.dyl. 
Pargas betyder dels 'resgods' o.dyl., 'skräp' o.dyl., '»hurv» av personer', 
dels 'väsen, bråk'. Nynorskordboka meddelar endast betydelsen 'resgods, 
packning' o.dyl. i artikeln bagasje. Under uppslagsordet pargas uppges två 
betydelser: 'resgods' o.dyl. och 'skräp' o.dyl. I Norsk Ordbok återfinns un-
der bagasje betydelseuppgiften 'resgods' o.dyl. 

Även ODS skiljer på b- och p-former. En uppdelning görs också mellan 
b-former med tre resp. två stavelser och med genusskillnad. Det första upp-
slagsordet, baga(d)s (även: bragas och pagas(e)) 'pak', 'pobel', 'simple 
folk', är egentligen identiskt med det andra, bagage (bagase) 'en hxrs tros, 
rejsegods' o.dyl. Det tredje uppslagsordet, pagage (även: pagase, m.m.), 
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jämförs med bl.a. tyskt (tyska dialekters)packasche. Ordet betraktas som en 
sidoform till bagage och betyder dels 'bagage', dels 'pobel'. 

Feilberg redovisar formerna pargås och pakåes under bagage; ordet an-
vänds som skällsord och betyder närmast 'skräp'. Dessa båda former, till- 
sammans med former på b-, t.ex. bagas(i), bagås(i), tas också upp i en da-
taversion av Jysk ordbok under uppslagsordet bagage. Förutom den riks-
språkliga betydelsen, 'resgods' o.dyl. anges bl.a. betydelserna 'pick och 
pack', 'skräp' o.dyl., 'sörja' o.dyl. 

Omålsordboken har likt ODS delat upp de tre- resp. tvåstaviga b-former-
na på två artiklar, vilka även innehåller belägg påp-former, bagage (pagage 
o.dyl.) och bagas (pagas o. dyl.). Bagage betyder 'resgods' o.dyl. och an-
vänds också om hantverkares material och verktyg m.m. I artikeln bagas 
meddelas betydelserna 'saker som medförs, bagage', 'pick och pack' o.dyl., 
'skräp' o.dyl., 'pack' o.dyl. 

Vendell tar under uppslagsformen bagage upp p-formerna pagasj ochpa-
gas. Även Ordbok över Finlands svenska folkmål upptar i formavdelningen 
till artikeln bagage dessa former och kompletterar med formen pargasj. Be-
tydelserna anges vara 'resgods, gepäck', 'tillhörigheter, pick och pack', 
'pack, följe, patrask'. 

Hänvisningar till arbeten som behandlar växlingen blp i uddljud, t.ex. i 
bagage, görs i de danska dialektordböckerna, liksom i Vendells ordbok. 

Axel Kock (1903 s. 91 f.) har kommenterat växlingen både frånp > b och 
tvärtom i lånord. Det mesta utrymmet ägnar han växlingenp > b och han på- 
pekar bl.a. att »de romanska språken använda rena tenues, under det att 
svenskarna bruka i viss mån aspirerade tenues; dessa senare användas i vid-
sträckta trakter av det germanska språkområdet». P- har alltså ibland upp- 
fattats som ett b- av låntagarna och genom ljudsubstitution ersatts av b-, en 
substitution som inte alltid skett i Sverige, utan även kan ha försiggått i nå-
got annat germanskt land, varifrån ett ord inlånats i svenskan. 

Växlingen kan enligt Kock också förklaras av att orden lånats ur olika 
språk. Ett exempel är det nysvenskapoka/, som i fornsvenskan och den äldre 
nysvenskan förekom i formen bo kal. Pokal har lånats från tyskan (nhty. Po-
kal), bokal troligen från franskan (bocal). Hellquist uppger dock att det i äld-
re tyska även funnits bocal. 

Kristen Moller (1967 s. 7ff.) konstaterar med utgångspunkt från danska 
förhållanden att man inte sällan stöter på ord med initialt b, d, g, som i sam-
ma eller andra dialekter (eller riksspråk) överensstämmer med ord som bör-
jar på en tonlös klusil, p, t, k. Orden är mer eller mindre identiska ljudmäs-
sigt utom beträffande uddljudet, de bildar ett ordpar. Moller delar in ordpar 
i tre grupper alltefter de krafter som tycks ha verkat när de bildades. Han me-
nar att de flesta ordpar »kan forklares ud fra visse alment sproghistoriske, 
sproglige eller sproglig-psykologiske årsager». Att dra en gräns mellan de 
två första grupperna är svårt, gemensamt för båda är att det ofta är »noget 
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ekspressivt tilstede». Moller kommenterar samtliga tre grupper men här ska 
endast hans synpunkter på den tredje, där han bl.a. diskuterar ordet bagage, 
redovisas. 

M011er skiljer på bagage och baga(d)s. Bagage 'rejsegods' är allmänt i 
danskan, liksom i dialekterna men då troligen som lånord från riksspråket, 
vanligen i betydelser som »ting, man flytter med eller slxber på, dårligt 
kram eller ligefrem ragelse» (s. 29) och med uddljudande p i flera östdanska 
dialekter. Både b- och p-former förekommer på (låg)tyskt område, där for-
mer på p troligen beror på inflytande från Pack 'packe, packning' o.dyl. 

Danskt baga(d)s 'pack, pöbel', egentligen samma ord som ovannämnda 
bagage, är numera sällsynt i vardagsspråket men har fortfarande rätt stor ut-
bredning i östdanska dialekter, oftast i formen pagas vid sidan av bagas. 
Moller räknar också i detta fall med påverkan från substantivet pak. En del 
av den tredje gruppens dubbelformer har motsvarigheter framför allt på låg-
tyskt område, vilket skulle kunna tala för att det i fråga om de danska b- och 
p-formerna rör sig om lån. Men likartade förhållanden på nordiskt och tyskt 
område behöver, menar Moller, inte utan vidare tolkas som lån för de båda 
nordiska formernas vidkommande. Formerna kan ha uppstått spontant, obe-
roende av varandra av allmänt språlcpsykologiska skäl. P i danskans pagads 
och lågtyskans pagaasch är kanske av expressiv art, uppkommet i nedsät-
tande tal på skilda områden. Uteslutet är det dock inte att den stående för-
bindelsen pik og pak, tyskans mit Pick und Pack, bidragit till formen. Moller 
menar alltså att man ofta kan räkna med spontana bildningar på olika håll 
beroende på en osäker ljuduppfattning, och att detta skulle kunna förklara 
vissa former. Han påpekar beträffande några exempel på tyska dialekters 
dubbelformer, som han ser som paralleller till de nordiska, att det i Sydtysk-
land och i stora delar av mellersta Tyskland nära nog skett ett sammanfall 
av de tonande b, d, g och de tonlösa p, t, k. Detta kanske är förklaringen till 
en del andra former. 

I svenska dialekter fmns också ordpar som i stort sett är identiska ljud-
mässigt bortsett från uddljudet. I några fall är de också identiska i fråga om 
innehållet, t.ex. baga'sPpagass o.dyl. 'bagage' från Halland, baga'§Ipaga's 
'bagage' från Västergötland, baga'gerpagafe 'bagage' från Södermanland 
och 'baga'schrpaga'sch 'pack' från Uppland. Här rör det sig som synes om 
ordpar inom ett och samma landskap. 

Ett ord med initialt b kan emellertid korrespondera mer eller mindre väl 
med ett ord som börjar på p inte bara i samma utan också i andra dialekter, 
t.ex. baga'fe 'bagage' från Halland, paga'fär (pl.) 'pick och pack' från 
Medelpad, parga'j 'resgods' från Ångermanland. Överensstämmelse kan 
slutligen finnas också mellan t.ex. riksspråkets bagage 'resgods' o.dyl. och 
°pagafe 'bagage' från Södermanland. 

De äldsta beläggen på ordet bagage har hämtats från uppländska bröl-
lopsdikter: pagase (best. form) 1691 'sakerna, gåvorna', pagasi (best. form) 
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1742 'följet, skaran'. Drygt femton belägg på p-former, både tre- och två-
staviga, har upptecknats mellan 1870-talet och ca 1900. Betydligt flera upp-
teckningar av sådana former, de flesta två-staviga, har gjorts under 1900-ta-
let och fram till våra dagar. 

Cirka fem tre- resp. tvåstaviga b-former som antecknats mellan ca 1880 
och ca 1900 är de tidigaste beläggen på denna form i materialet. De yngsta 
beläggen på b- med trestavigt uttal härrör från 1930-talet. 

Bagage med initialt p har alltså rätt gamla anor i svenska dialekter, men 
p-formerna har inte försvunnit och ersatts med b-former på grund av direkt 
inflytande från franskan (jfr SAOB:s ovan citerade resonemang i fråga om 
riksspråket). Riksspråkliga b-former kan däremot efterhand ha påverkat dia-
lektformerna. Tvärtemot vad som är fallet i riksspråket idag lever p-former 
kvar i dialekterna. När bagage syftar på en hop människor men också på sa-
ker och ting och innebörden är nedsättande eller skämtsam gäller i huvudsak 
p-form. Jag tror inte att p-formerna i dialekterna i allmänhet ska tolkas som 
lån direkt från tyskan (tyska dialekter). Snarare har lånen skett via rikssprå-
ket. Axel Kocks synpunkter på lån från olika språk har därför bara indirekt 
relevans för förhållandet i dialekterna. Med förbehållet att jag inte har till-
räckliga kunskaper om tyska dialekter tror jag liksom Kristen M011er på 
möjligheten av parallella utvecklingar (i riksspråk och dialekter) i Tyskland 
och Norden. Moller talar om den inledande klusilen som inte sällan i ger-
manska språk kan uttrycka något expressivt. Det går säkerligen att applicera 
detta även på den svenska situationen. Vissa av p-formerna har nog också 
sin förklaring i en felaktig ljuduppfattning, en vanlig företeelse när det gäller 
främmande ord. Välkända är de associationer till mera bekanta ord i det 
egna språket som kan spåras i somliga former. Att pack och packa funnits i 
bakgrunden även på svensk botten (jfr tyskan och danskan) är fullt möjligt. 
Det är sannolikt att en del p-former med den neutrala betydelsen 'ressaker' 
o.dyl är exempel på just detta. Nästan lika många sådana former har emel-
lertid betydelsen 'bråte, skräp' o.dyl. 

Johannes Brondum-Nielsens (1957 s. 156 ff.) behandling av bagage rör 
en tolkningsfråga. Han anser att ODS misstolkat ett Holbergcitat: »[den] he-
ele Bagage» syftar inte på »RejsetOjet» utan måste, att döma av innehållet, 
motsvara »det hele Slreng» (s. 157). Vidare konstaterar Brondum-Nielsen 
att bagage tidigare uttalats bagase, t.ex. av Holberg själv. Av den anled-
ningen kunde, menar han, ODS:s båda artiklar baga(d)s och bagage ha be-
handlats i en enda med en tredje betydelse: 'pack, slödder' o.dyl. 

Det har redan nämnts att Omålsordboken, som refererar till Bron-
dum-Nielsens artikel, inte följt förslaget utan på samma sätt som ODS delat 
upp bagage på två artiklar, med den skillnaden att p-former inte hamnat un-
der eget uppslagsord utan ingår i resp. uppslagsord på b-, bagage och bagas. 
En förklaring är kanske att genus-, uttals- och i viss mån betydelseskillnader 
faktiskt finns mellan uppslagsorden även om deras ursprung är detsamma. 
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Gösta Bergman (1990 s. 61) har i en kortare artikel kommenterat betydel-
seutvecklingen hos bagage från 'tross' till 'pack, slödder', som också skett 
i tyskan, dock inte i franskan. Förklaringen är, menar han, att trossen från att 
ha innefattat krigsmateriel och manskap även kom att bestå av löst folk med 
mer eller mindre nära anknytning till krigsföretaget 

Sammanfattning 
Att mera övergripande redogöra för det ytterst från franskan härrörande lån-
ordet bagage, dess ursprung, former och betydelser med huvudvikten lagd 
på förekomst och funktion i svenska dialekter har varit syftet med denna 
uppsats. Tidigare har ordet behandlats utifrån vissa specifika aspekter, fone-
tiska och semantiska samt mera populärvetenskapligt. Det franska bagage 
med betydelsen 'resgods, packning' är en avledning av äldre franskt bagues 
med samma innebörd och med rötter i medeltidslatinets baga, vars ursprung 
är osäkert; möjligen rör det sig om ett germanskt lån. 

I svenskan är ordet belagt första gången 1601. Tydliga drag hos bagage i 
äldre svenska är trestavig uttalsform, växling blp i uddljudet och uttal med 
s i sista stavelsen. Den ursprungliga betydelsen hos ordet är 'tross', en bety-
delse som också finns i engelskan och franskan. Betydelsen 'resgods, pack-
ning' o.dyl. har funnits i skriftspråket sedan 1628. Bagage har också använts 
i överförd betydelse och skämtsamt om 'pack, följe, sämre folk, slödder' 
o.dyl. 

Av det svenska dialektmaterialet framgår att bagage varit känt i stora de-
lar av landet. En del luckor i utbredningen beror troligen på brist på uppteck-
ningar eller på att behovet av ordet varit litet. 

Utifrån ett antal huvudformer diskuteras enskilda drag hos vissa former 
och utbredningen för dessa, t.ex. uddljudande b- och p-, ändelserna -asj(e) 
och -as(e) och inskotts-r, parg-. 

Också i dialektmaterialet framträder två huvudbetydelser: 'resgods, baga-
ge' och 'pack, slödder'. Som en utveckling av den förra betydelsen är 'bråte, 
skräp'. o.dyl. att förstå. Uttrycket hela bagaget o.dyl. kommenteras. 

Frågan om vissa betydelser kan hänföras till b-form och andra till p-form 
diskuteras. Något slags samband tycks råda mellan p-former och betydelser 
med nedsättande eller skämtsam innebörd, t.ex. 'pack, slödder', 'bråte, 
skräp' o.dyl. Likaledes förefaller ett samband finnas mellan b-former och 
den mera neutrala betydelsen 'resgods' o.dyl. 

Växlingen blp diskuteras i ett par artiklar som refereras i uppsatsen. Ut-
förligast har Kristen M011er redogjort för orsaker till uppkomsten av ordpar 
i form av två ord som i stort sett endast avviker från varandra i fråga om udd-
ljudet. Det gäller ord, ofta lånord, med tonande resp. tonlösa klusiler. I delar 
av Tyskland, där ett sammanfall ägt rum, har formerna förekommit växel-
vis. Vissa former i Norden skulle enligt Medier kunna förklaras som lån från 
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(låg)tyskan, medan andra mycket väl kan ha uppstått spontant på båda håll 
av allmänt språkpsykologiska skäl. 

Ordpar med identisk ljudbild så när som på uddljudet och med mer eller 
mindre överensstämmande betydelse återfinns även i det svenska dialekt-
materialet. Ett ord med initialt b kan korrespondera med ett ord som börjar 
på p inte bara i samma dialekt utan även i andra dialekter eller i riksspråket. 

P-form har belagts från slutet av 1600-talet i uppländska bröllopsdikter. 
Belägg på p-form är utan jämförelse vanligast i dialekterna. Sannolikt är 
denna form ett lån från riksspråket eller i vissa fall från grannspråken norska 
och danska. I allmänhet föreligger knappast direkt lån från tyskan. På sam-
rna sätt som M011er tänker jag mig att formerna både i riksspråk och dialek-
ter kunnat uppstå spontant när ordet bagage använts i skämtsamt eller ned-
sättande tal. Moller nämner den inledande klusilen p, som kan uttrycka nå-
got expressivt. Möjligt är också att felaktig ljuduppfattning ligger bakom en 
del former. 
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En passage utifrån »Räggler å 
paschaser» 
Av Karin HalMn 

Gustaf Frödings »Räggler å paschaser» kan naturligtvis studeras ur en rad as-
pekter och så har säkerligen skett på flera håll tidigare. I dialektologiskt sam-
manhang ligger det kanske närmast till hands att undersöka inslag av folkmål i 
texterna och eventuellt fastställa vilken eller vilka värmländska dialekter Frö-
ding påverkats av. Den aspekten har aldrig varit aktuell för detta arbete och i all 
synnerhet inte sedan det i ett förberedande skede uppdagats att jubilaren själv i 
något yngre dagar gjort en sådan undersökning och presenterat resultatet vid 
det nordiska seminariet i Uppsala (Elmevik 1958). Det finns emellertid utrym-
me även för en lånordsaspekt på »Räggler å paschaser» — två lånord men inte 
främmande eller obekanta ord, i varje fall inte för Gustaf Fröding och hans 
samtid. Syftet med denna uppsats är därför att syna dessa båda ord lite närmare 
med avseende på utbredning, former och betydelser i de svenska dialekterna. 
Några sidoblickar ska även riktas mot de nordiska grannarna.' 

Räggla o.d. 
Det dialektala räggler pl. 'prat, ramsa' o.d. går tillbaka på fsv. reghla enligt 
Hellquist (1948). Motsvarigheter till räggla finns i norska samt i de norska och 
danska dialekterna liksom i finlandssvenska folkmål och ordet emanerar sanno-
likt från skolspråkets uppräkningar av ord och regler i den latinska grammati-
ken. Ytterst är det ett lån från latinets regula, 'spjäla, linjal, rättesnöre, regel', 
vilket också ligger till grund för vårt riksspråkliga regel 'norm' m.fl. betydel-
ser. 

Rietz uppger i sin ordbok (1862-1867) endast utbredningsområdet Hälsing-
land och Härjedalen för reggla. Dialektmaterialet från Ordbok över Sveriges 
dialekter (OSD), utökat med material från Dialekt- och folkminnesarkivet i 

1  Ett varmt tack riktar jag till kollegerna vid Omålsordbogen i Köpenhamn, Jysk ordbog i Århus, 
Målforearkivet i Oslo och Ordbok över Finlands svenska follcmål i Helsingfors för material som 
vänligen skickats mig. 
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Uppsala (ULMA) och Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg 
(DAG), visar att ordet har en betydligt vidare utbredning.2  I Götaland finns be-
lägg från Västergötland, Bohuslän och Gotland. Ordet är belagt i hela Svealand 
och i Norrland utom Medelpad och Ångermanland. Det äldsta belägget åter-
finns i Pehr Stenbergs ordbok (1804; OSD), det yngsta i Dialekt i Tanum 
(1985; OSD). Ett flertal uppgifter går tillbaka till slutet av 1800-talet, men stor-
delen består av uppteckningar från 1930- och 40-talen. Några få belägg finns 
från 1950-, 60- och 70-talen. 

Räggla är vanligen femininum och undantagen från detta är få, t. ex. 'räjjel 
maskulinum i Bohuslän, rä'gelr i Härjedalen och ra'ggeir i Jämtland, båda neut-
rum. På Gotland, i Svealand utom Södermanland och i Hälsingland har ordet 
grav accent. Ett enda belägg med denna accenttyp finns i ett frågelistsvar från 
Västerbotten. Former i Jämtland kan ha både accent 1 och 2. Närmast följer 
några exempel med grav accent: re'glå Gotland, reklra o.d. Närke, räkgelf, 
rä'g(g)a o.d. Värmland, regglra Uppland och Västmanland, regek, regim, 

(g)ra o.d. Dalarna, räg(g)Ira, regglra o.d. Hälsingland, regel, räjek o.d. 
Jämtland, rekglra Västerbotten. Accent 1 är vanlig framför allt i norrländska 
landskap: räjek (äv. acc. 2) Jämtland, rä'ggek (äv. acc. 2) Västerbotten, rä'gäli-
Lappland, re'älr Norrbotten; enstaka exempel finns även i Svealand, t. ex. 
re'g(g)Ira Södermanland och räggeli Värmland. Accentbeteckning saknas på en 
del feminina former från Västergötland, Bohuslän, Gästrildand, Härjedalen och 
Jämtland. 

Betydelsen hos ordet räggla i Hälsingland och Härjedalen är enligt Rietz 
'mindre trovärdigt prat'. Detta bekräftas för Hälsinglands del av betydelseupp-
giften 'prat, skvaller' i dialektmaterialet. Beläggen från Härjedalen däremot är 
svårare att tolka i enlighet med Rietz uppgift. Några andra landskap har dock 
redovisat jämförbara betydelser t. ex. 'lögnaktigt prat om någon' Bohuslän, 
'prat' Södermanland och Värmland, 'struntprat' o.d. Uppland, 'ovederhäftigt 
prat' Jämtland. 

SAOB har delat in uppslagsordet räggla i tre betydelsemoment. Definitionen 
i det första lyder: ramsa som någon lärt sig att rabbla upp (utan att förstå den). I 
det andra momentet ses ordet som synonymt med subst. ramsa, moment 4 (se 
SAOB), dvs. (delvis fritt:) ett enkelt diktalster traderat i mer el. mindre fixerad, 
rytmisk och rimmad form ofta bestående av en uppräkning av på något sätt 
samhöriga, inte sällan obegripliga ord som framsägs i lekar e.d. Momentet av-
slutas: särsk. om  besvärjelseformler o.d.3  I allmännare användning kan räggla 
även beteckna kort, enkel (barn)vers. Den tredje betydelsen: (humoristisk) folk- 

2 j dessa arkiv har jag dels kunnat botanisera själv, dels fått hjälp med att ta fram material och jag är 
tacksam för bådadera. 
3  I det tredje momentet till SAOB:s artikel regel subst.Imeddelas att ordet även använts om besvär-
jelse- el. trolldomsformel. Bruklighetsuppgiften anger att betydelsen är föråldrad. Språkprovet är 
från 1600-talet. En hänvisning görs till räggla för jämförelse. 
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hg berättelse el. saga (med stereotypa formuleringar som återkommer flera 
ggr). Plural form är vanligast i den sista betydelsen. 

Dialektmaterialet innehåller betydelseuppgifter som har anknytningar dels 
till moment 1 i SAOB, dels till moment 2. Men en motsvarande skarp gräns-
dragning låter sig inte enkelt göras. Från många landskap uppges endast bety-
delsen 'ramsa'; i en del fall kompletteras uppgiften med ett preciserande eller 
karakteriserande tillägg. Exempel finns från Västergötland 'räknestäv som an-
vänds vid lottning i lekar', Bohuslän 'ramsa av ordstäv, gåtor' o.d., Gotland 
'visa, dikt', Södermanland 'tal som man ej själv vill upprepa, ovett', Värmland 
'ordramsa' och därtill 'vers', Uppland, Dalarna och Norrbotten 'besvärjelsefor-
mel' o.d., Gästrikland 'ordstäv, harang', Hälsingland 'räkneramsa som används 
vid lek, minnesregel som upprepas, ordstäv', Jämtland 'ordspråk, kort rimmad 
vers', Västerbotten 'lång ramsa av tal och ord med el. utan sammanhang'. Skä 
ja dra nåra garnita rägirsr fs dä?' ska jag dra några gamla ramsor för dig?' Gäs-
trikland. Han jek å prate låågg räggirer fs ffl fältv Värmland. 

Den återstående betydelsen i dialektmaterialet anknyter närmast till det tredje 
momentet i SAOB. 'Berättelse, historia' är en allmän betydelseuppgift från fle-
ra landskap, t. ex. Västergötland, Värmland, Gästrikland, Hälsingland, Jämt-
land, Västerbotten och Norrbotten. Rägira jik alter å 'berättelsen tog aldrig slut' 
(eg. 'gick aldrig av') Västerbotten. Att berättelsen även kan vara osannolik, tvi-
velaktig, mindre sannfärdig, uppdiktad eller lögnaktig, en fabel eller skröna in-
går ju inte i SAOB:s definition men poängteras i en del uppgifter från Bohus-
län, Värmland, Dalarna, Hälsingland, Härjedalen och Jämtland. Han rapplre-tu-
se i lågg i röjel".  'han nystade ur sig en lång (hopgjord) historia' Jämtland. Den 
tidigare nämnda betydelseuppgiften 'mindre trovärdigt prat' o.d. i Rietz och 
även i dialektmaterialet kan nog räknas som en utvidgning av denna betydelse. 
Av material från Värmland och Gästrikland framgår att räggla även används 
om en berättelse med skämtsamt el. humoristiskt inslag. 

Det finns få sammansättningar till ordet räggla, t. ex. räglrebok o.d. 'även-
tyrsbok' Värmland. Ordet ingår även som senare led i sammansättningarna 
`käringaregira 'skvallerhistoria' Västergötland och Värmland samt trslIreggira 
o.d. 'besvärjelseformel' e.d. Västergötland, Dalarna och Norrbotten. Ett verb 
rä'gelf o.d. förekommer också i några landskap och betyder i Värmland 'berätta 
lögnhistorier, rägglor och ramsor', i Gästrildand 'skvallra'. I den särskilda för-
bindelsen rägelt s'pp o.d. Värmland och Uppland, understryks inslaget av upp-
räluting; man drar en lång ramsa, räknar i snabb följd upp händelser och liknan-
de. Från Hälsingland finns språkprovet räglra uri se 'låta svadan flöda, prata 
utan uppehåll; läsa upp långa haranger'. Avledningen räggling används i Värm-
land för att beteckna 'handlingen att berätta historier'. 

Även i våra nordiska grannländer har ordet räggla dokumenterats i dialekter-
na. I Norge talas om 'rekkja av ord, remsa'; 'ein slump (forteljing ell. likn.), 
skröne'. Utbredningen är tämligen jämnt fördelad över landet, möjligen med 
tyngdpunkten i väster. De få beläggen från Danmark har hämtats i samlingarna 
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till Jysk ordbog och ordet översätts 'bornerim, ramse äv. meningslos snak, slud-
der, vrovl [pladder]' . Liknande betydelser finns också i Feilbergs ordbok. Ut-
bredningen är västlig. Samlingarna till Ordbok över Finlands svenska folkmål 
(FO) innehåller en hel del belägg på räggla o.d. från Österbotten, Åland och 
Nyland. '(Lång) ramsa, räkneramsa (som barn använder i lekar); (långrandig) 
mindre sannfärdig historia' är de vanligaste betydelserna. Dock förekommer 
även här betydelsen 'prat', 'osäkert rykte', någon gång även 'skrock.' Ett verb 
regla upp o.d. 'räkna upp' o.d. finns även i detta material. 

Substantivet raggla (femininum) kan i vissa delar av Sverige vara en syno-
nym till räggla enligt dialektmaterialet. Rietz gör en jämförelse mellan former-
na raggel och reggla, vilka båda ingår i hans ordbok. Orden har sannolikt an-
knutits till varandra p.g.a. formlikheten och kanske därmed även betydelsemäs-
sigt. I dialektmaterialet från Västergötland uppges bl.a. betydelserna 'ramsa, 
besvärjelseformel; berättelse, historia', i Uppland 'skämtsamt tal, tokprat, 
struntprat', i Dalarna 'historia, berättelse' och i Hälsingland 'skvaller, prat; lång 
värdelös, mindre trovärdig historia'. En neutrumform rag(g)el o.d. med bety-
delsen 'skvaller, ovederhäftigt prat, strunt' är belagd i Dalarna, Hälsingland, 
Härjedalen och Jämtland. Verbet raggla uppges i Västergötland kunna betyda 
'berätta'. I Uppland är innebörden 'skämta och prata för pratets skull, prata to-
kigt och slugt om vartannat, späcka sitt tal med ordstäv'. Betydelsen 'prata 
strunt, skvallra, sladdra' e.d. uppges från Dalarna, Hälsingland och Härjedalen 
och kan jämföras med motsvarande betydelse hos substantivet. Med tillägg av 
partikeln upp understryks i Hälsingland själva rabblandet: 'slarvigt läsa upp' el-
ler som i språkprovet °sa ska ja för roskull ragira spp (räkna upp) namna på 
nårre byar. I Västergötland finns en avledning till verbet, ragglrare 'berättare', 
han ä en rektier ragglrare.1 samband med undersökningar av raggla och ankny-
tande ordformer har substantivet gagel o.d. framkommit. Betydelsen är 'plad-
der, struntprat, skämt'. Form och betydelser ger klara associationer till reggla, 
räggel och raggla, raggel o.d. Det framgår av en snabb titt i OSD:s samlingar 
att ordet gagel o.d. har upptecknats i Hälsingland och Härjedalen. Ett hithöran-
de verb gagla o.d. är också belagt i de båda landskapen, medan avledningarna 
gaglansam och gaglig o.d. endast förekommer i material från Hälsingland. 

Ordet räxa har sin utbredning i Halland, Västergötland och Bohuslän och bör 
föras fram som exempel på en synonym till räggla. o.d. I de båda sistnämnda 
landskapen har räxa varit ett väl så vanligt ord som räggla för '(räkne)ramsa, 
lång berättelse' o.d. Orden har säkerligen påverkat varandra. Enligt ett belägg 
från Västergötland har A. Frigell ca 1850-64 uppgivit att betydelsen även ofta 
är 'prat, sladder'. Man kan i ordet räxa ana både läxa subst. och räkna verb. 
Läxa kan ses som delvis synonymt med räggla då det i vissa fall har betydelsen 
'berättelse'. Ett verb räxa förekommer även, vilket i den särskilda förbindelsen 
räxa upp 'rabbla upp' är belagt också i Småland (Mo hd). Formen räxla (Väs-
tergötland) ur Ihres samlingar, senare i Rietz ordbok, ser ut att vara en kontami-
nation av räggla och räxa. 
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Det finns ytterligare synonymer vars former och betydelser ger associationer 
till räggla. Ett ömsesidigt inflytande går att spåra även i dessa fall. Några ska 
här nämnas utan ingående kommentarer, ragrha 'lång oredig el. uppdiktad his-
toria, paschasa' och regalja o.d. 'slagdänga, ramsa; burlesk, befängd berättelse' 
båda från Uppland. I material ur FO:s samlingar förekommer formen regilja 
med utbredningsområde i mellersta och östra Nyland och betydelserna 'skval-
lerhistoria, lögnaktig historia' o.d. Formen tragilja o.d. har tecknats upp i Upp-
land och Norrbotten. I FO finns uppslagsordet dragilja med bl.a. betydelserna 
'ramsa'; 'utdragen historia, skepparhistoria'. I artikeln görs hänvisningar för 
jämförelse till kommande artiklar över regilja, tragilja och till räggla i 
SAOB. Från Skåne, Närke och Dalarna uppges formerna revalja och ravalja 
'lång ramsa av ord', 'långrandig historia' o.d. Orden finns upptagna i SAOB 
där man bl.a. hänvisar till ragilja och regilja för jämförelse. Fler synonymer till 
räggla med anknytningar till form och betydelse går säkert att få fram men ett 
systematiskt letande efter sådana får tills vidare anstå. 

Paschas(a) 

Lånordet passera i betydelsen 'hända' motsvaras av franska se passer. Till 
passera hör det riksspråldiga passage, också det ett lån från franskan, uppger 
Hellquist. Han konstaterar vidare att ordet paschas(a) o.d. 'berättelse, anekdot', 
som förekommer i dialekterna, är samma ord som passage. Det menar även 
SAOB och pekar på att betydelsen i franska 'ställe som man passerar (genom), 
ställe som anföres ur en bok', ligger till grund för betydelsen hos det dialektala 
paschas(a). Definitionerna i de två sista betydelsemomenten (7 och 8) i artikeln 
passage utgår från äldre belägg (1600- och 1700-tal) och pekar fram mot bety-
delser som senare tagits upp i dialekterna under de oftast förändrade formerna 
paschasa och paschas o.d. (Se SAOB). Det första betydelsemomentet i artikeln 
paschas(a) har följande lydelse: (humoristisk o. ofta lögnaktig) berättelse 1. 
anekdot, historia; det andra: (ovanlig 1. påkostande) händelse; äv. om  (besvär-
ligt 1. otrevligt) föremål. Betydelsen i det andra momentet uppges dock vara 
mindre bruklig. 

Under uppslagsordet passasja i Rietz ordbok finns formerna pasjasa fem. 
och pasjas neutr. med en utbredning i Göta- och Svealand. Denna utbredning 
kan vidgas något genom uppgifter i dialektmaterialet som visar att ordet före-
kommer även i delar av Norrland; undantag utgör Härjedalen, Ångermanland, 
Västerbotten och Lappland. I materialet finns relativt tidiga belägg från Norr-
land bl. a. från Hälsingland 1841, 1873, ca 1890, från Jämtland ca 1890, från 
Medelpad tidigt 1900-tal. Det är troligt att ordet varit känt ännu längre tillbaka i 
dessa trakter, vilket inte behöver betyda att Rietz haft tillgång till sådana upp-
gifter. 

Paschasa fem. är den form som har störst utbredning: hela Götaland och 
Svealand utom Närke (i Värmland även paschasi o.d.); Gästrikland, Hälsing- 
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land, Medelpad, Jämtland (i Jämtland även paschasi o.d.). Denna form är alle-
narådande i Blekinge, Västergötland, Dalsland och Västmanland; i andra land-
skap uppträder den parallellt med den tvåstaviga feminina formen paschas 
(möjligen apokope av den trestaviga formen i Värmland, Jämtland och Norr-
botten) som har sin utbredning i Småland, Östergötland, Värmland, Uppland, 
Hälsingland, Jämtland och Norrbotten. Den tvåstaviga formen förekommer 
med maskulint genus i ett område som sträcker sig från Gotland och Östergöt-
land i söder till Medelpad i norr (dvs, delvis vid sidan av två- och trestavig fe-
minin form i vissa landskap). Paschas kan även vara neutrum vid sidan av de 
nämnda två- och trestaviga formerna i Halland, Gotland, Östergötland, Söder-
manland, Värmland och Hälsingland. I dialektmaterialet saknas uppgifter om 
genus för den tvåstaviga formen i Skåne, Småland och Bohuslän. 

På ett belägg i OSD från Västergötland med tidsangivelsen ca 1850-1864 ci-
teras A. Frigell: »[... Paschasa] Är kanske en Metathesis från Passascha af nå-
got /likartadt/ franskt ord: Passage 1.d.» Det är nog en riktig förmodan men hur 
tidigt denna förändring skett i de olika landskapen ger inte materialet något en-
tydigt svar på. Belägg ur Rietz samlingar från 1850-talet meddelar från vissa 
landskap båda formerna, passasch(a ) el. paschas(a), från andra antingen den 
ena eller den andra. Beläggen i dialektmaterialet går vanligtvis inte längre till-
baka än mitten på 1800-talet och från de flesta landskap uppges endast formen 
paschas(a) både på yngre och äldre belägg. I Skåne är dock det vanliga mönst-
ret en växling mellan de båda formerna inom häradena och detta gäller även be-
lägg från senare delen av 1800-talet. I vissa härader råder den ena eller andra 
formen oavsett beläggens ålder, t. ex. i Bara hd som endast uppger formen 
passascha vare sig beläggen är från 1890 eller 1960. Belägg från Färs och 
Gärds härader har former där sje-ljud slagit igenom på ömse sidor om -a- i den 
betonade stavelsen, även i material från 1890-tal. Från Öland har det enda be-
lägget tidsangivelsen 1875 och en uppgift om att båda formerna brukas. J. J. 
Lagergren har uppgifter från Småland ca 1820 om både passasch(a) och 
paschasa. I småländskt material från slutet av 1800-talet gäller samma förhål-
lande men i det yngre materialet är paschasa den enda formen. I Värmland al-
ternerar formerna oavsett om de är äldre (från slutet 1800) eller yngre. Formen 
passascha har antecknats i Medelpad i början av 1900-talet. Yngre belägg an-
ger paschas(a) e.d. Den enda uppgiften från Norrbotten har formen passasch 
(1934). En växling av formerna har tidigare förekommit i en del landskap enligt 
beskrivningen ovan, medan yngre material med några undantag uppger 
paschas(a) o.d. 

Missuppfattningar när det gäller ordets ursprungsform, ett vanligt fenomen i 
samband med lånord, är säkert orsak till en del avvikande former. I flera land-
skap (Blekinge, Småland, Halland, Östergötland, Uppland) finns exempel på ett 
inskott, -1- efter initialt p (i Östergötland initialt b), plaschas(a) o.d. Även ett in-
skott av -r- i motsvarande ställning förekommer i former från Skåne, Uppland 
och Västmanland, praschasa o.d. Andra exempel på förändrade former är 
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paschata o.d. i Blekinge och Bohuslän. Från Skåne finns en uppgift om -k- inu-
ti ordet, pakascha o.d. Exempel på en annan typ av metates än den ovan be-
skrivna är formen fapa'ser (pl.) från Småland, medan det initiala s- som före-
kommer i former från Östergötland, Södermanland, Hälsingland, Jämtland, 
spaschas o.d. kan bero på association till andra främmande ord med initialt sp-, 
t.ex. spankulera, spansk, spatsera. 

Beträffande accenten kan konstateras att den som regel är akut på sista re-
spektive näst sista stavelsen beroende på om ordets form är två- eller trestavig, 
pascha's eller pascha'sa o.d. Undantagen är mycket få och gäller den trestaviga 
formen; i Gästrikland, Värmland, Västergötland och Västmanland har några 
upptecknare noterat accent 2, t.ex. pafa'sa. Halland har exempel på en fyrsta-
vig form, som i likhet med den trestaviga kan ha accent 2 på den andra stavel-
sen, pafa'sia. I sällsynta fall har i Värmland och Hälsingland påträffats accent 2 
i den tvåstaviga formen pa'jas o.d. Materialet innehåller en annan tvåstaving 
med grav accent, §å 'sa från Dalsland. Vid en snabb genomgång av materialet 
över sjåser (franska chose) i OSD:s huvudregister visar det sig dock att formen 
från Dalsland troligen bör föras dit. Paschas(a) och schå ser har uppenbarligen 
påverkat varandra till både form och betydelse.4  

Enligt Rietz betyder paschas(a) 'händelse, berättelse, anekdot'. Så definieras 
ordet vanligtvis även i dialektmaterialet. I några fall karakteriseras betydelserna 
närmare. När det gäller betydelsen 'händelse' talar t.ex. de småländska uppgif-
terna om 'äventyr' och även 'bedrift'. °Han ha vatt mä sm så monge äventyr å 
paschaser Sm. 'Ceremoni, folksed' är preciseringar som förekommer på belägg 
från Östergötland. Gustaf Ericsson har i Södermanland antecknat 'putslustig 
händelse'. Ovanlig, svår, närmast en 'prövning' kan händelsen vara i Uppland. 
Ja ha gått ijennön (så!) en rekti pafa's nu ja Ul. Enligt sena uppgifter från Häl-
singland är betydelsen 'komisk situation' och även 'ofog, spratt'. Beträffande 
betydelsen 'anekdot, berättelse, historia' sägs att den ofta är skämtsam och/eller 
föga trovärdig eller överdriven, den benämns 'fabel, skröna' o.d. °Gobbana re-
sonera å dividera, dro paschaser å talta om nyheder Bo. (Predikanten) star o 
talar pafa'sår Ha. De va logen pasa'fa får de va sannig Sk. Hann dra sina 
pafasa å tro på damm fällv Sm. °Han berätta den ena paschasa etter den andra 
å fast ingen trodden va de rolit å höran Ul. Detta va sakt utå troväcjie körer se 
ja tror inte dö va nsa papse--di hette på Vrm. De betydelseuppgifter 'prat, 
skvaller, rykte' som återfinns i Gotländsk ordbok och i material från Hälsing-
land för ordet paschas i neutrum är sannolikt en utvidgning av betydelsen. På 
lite äldre belägg från Skåne, Halland och Västergötland anges betydelsen 'ram-
sa'; i Skåne även 'slagdänga'. Den sistnämnda betydelseuppgiften förekommer 
även i Dalarna. 

4Sjåser är belagt i delar av Götaland, Södermanland och Västerbotten. Betydelsen är vanligen 'upp-
tåg, konster, (dumma) påhitt' o.d. Från Skåne och Småland finns även enstaka uppgifter om bety-
delsen 'berättelser'. 'Ramsor, gåtor, historier' är betydelser hos ordet i Dalsland. På ett belägg 
nämns även 'upptåg'. 1 Södermanland är innebörden 'berättelser, historier'. 
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De två dominerande betydelserna i dialektmaterialet har motsvarigheter även 
i SAOB:s två betydelsemoment (se ovan). Det har däremot inte den sannolikt 
utvidgade betydelsen till moment 1, 'prat, skvaller' och även 'rykte'. Andra 
förskjutningar i betydelsen, t.ex. (ovan nämnda) 'ceremoni, folksed' (Östergöt-
land), 'komisk situation' och även 'ofog, spratt' (Hälsingland) har inte heller 
någon självklar plats i SAOB:s betydelsemoment. Detsamma gäller betydelsen 
'ramsa' eller 'slagdänga' (jfr ovan). Någon motsvarighet till tillägget »äv.» som 
ingår i SAOB:s betydelsemoment 2 (se ovan), har å andra sidan inte påträffats i 
dialektmaterialet. 

Ordet paschanta subst. är säkerligen bildat till paschas. Två skilda uppteck-
nare har noterat det i Albo hd i Skåne. Betydelsen är densamma som utgångs-
formens och i en kommentar på det ena belägget föreslås: diminutiv av 
paschasa. Paschasing är en avledning till paschas, 'handlingen att berätta (hu-
moristiska, ofta osannolika) historier e.d.' (jfr räggling ovan). Till ordet 
paschas(a) finns ett fåtal sammansättningar, nämligen pafasbok, parsa'se-
gubbe, resp. -gumma. Ordet förekommer även som senare led i några samman-
sättningar, gast-paschasa Blekinge, lögn-paschasa Västergötland. 

Av material från Omålsordbogen och Jysk ordbog framgår att ordet är bekant 
för lite äldre dialekttalande i Danmark och då vanligen i betydelsen '(underhål-
lande) berättelse', ofta inledd av en formulering av typen, Fra Fortiden av ... 
Ett belägg ur Jysk ordbogs samlingar uppger även betydelsen 'tilldragelse, no-
get passeret'. Betydelserna 'trevlig historia, berättelse, skröna'; 'händelse' åter-
kommer också i det norska materialet. Formen är ofta passasi o.d. som kan 
jämföras med liknande former i de svenska grannlandskapen Värmland och 
Jämtland (jfr ovan). '(Underlig eller rolig) händelse, intermezzo; anekdot, 
(mindre sannfärdig) berättelse, skepparhistoria' är betydelser som återfinns i 
materialet från FO. Formen är vanligen tvåstavig, paschas o.d., genus maskuli-
num och accenten på sista stavelsen akut. Även enstaka trestaviga former, 
pascha 'sa o.d. anges från Nyland. Exempel på förändrad form i Houtskär i väs-
tra Åboland och Tenala i västra Nyland är spascha's e.d. (jfr motsvarande sven-
ska former ovan). 

Å d'ä fäll mäst sist gangen ja ä ut på räggling å paschasing Vrm. Detta 
språkprov får bilda utgångspunkt för en jämförelse mellan de båda lånorden 
räggla och paschas(a). Det har redan nämnts att dialektmaterialet kompletterar 
Rietz' uppgift om respektive ords utbredning. En jämförelse av båda ordens ut-
bredningar visar att de i Götaland förekommer sida vid sida endast i Västergöt-
land, Bohuslän och Gotland. I övriga Götaland är paschas(a) allenarådande. 
Däremot är båda orden kända i Svealand, i delar av södra och mellersta Norr-
land och i Norrbotten, enbart räggla i Västerbotten och Lappland. 

Det bör ha framgått att Rietz skiljer på de båda ordens betydelser: reggla 
'mindre trovärdigt prat'; paschas(a) 'händelse, berättelse, anekdot'. Också 
SAOB gör skillnad på ordens betydelser. När det gäller räggla understryks i de 
två första momenten betydelsen 'ramsa'. Däremot kan man i det tredje och sista 
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momentet: (humoristisk) folklig berättelse 1. saga (med stereotypa formulering-
ar som återkomma flera gånger) se en delvis synonym till paschas(a) enligt 
SAOB:s definition i artikelns första betydelsemoment: (humoristisk o. ofta 
lögnaktig) berättelse 1. anekdot, historia. 

Kan man hävda utifrån det nu tillgängliga dialektmaterialet att det finns en 
skillnad i betydelse mellan de två orden? En betydelse hos räggla i dialekterna 
är enligt tidigare redogörelse 'ramsa utan begripligt innehåll; ordstäv, räkne-
ramsa vid lek, besvärjelseformel, (rimmad) vers o.d.' Det har också nämnts att 
från Skåne, Halland och Västergötland finns det några få äldre belägg på 
paschas(a) vilka samtidigt med betydelsen 'historia' o.d. även uppger 'ramsa', 
från Dalarna i något yngre material 'slagdänga'. Det finns som bekant inga 
uppgifter om ordet räggla från Skåne och Halland, från Västergötland däremot 
flera belägg på räggla i betydelsen 'ramsa' och även från Dalarna. När det gäl-
ler denna betydelse skulle de båda orden alltså kunna betraktas som synonymer 
i Västergötland och Dalarna. Å andra sidan, eftersom materialet är tunt, måste 
kanske betydelseuppgiften 'ramsa, slagdänga' ses mot bakgrund av de andra 
uppgifterna på beläggen, 'historia, berättelse' o.d. och snarast bedömas som 
samhörig med dem. Beträffande den betydelse hos räggla som i dialekterna 
närmast motsvarar SAOB:s tredje moment kan sägas att betydelsen 'berättelse' 
där den preciseras inte bara beskrivs vara humoristisk e.d. utan även uppdiktad, 
mindre sannfärdig, lögnaktig, en riktig skröna. I denna betydelse måste räggla 
betraktas som synonymt med paschas(a). Det gäller även betydelsen 'prat, 
skvaller' som också är en av definitionerna på ordet paschas(a) i Hälsingland. 

Det har alltså funnits möjligheter att växla mellan räggla och paschas(a) i de 
fall de setts som synonymer. Att kombinera just dessa båda ord i ett parallellt 
uttryck, räggler å paschaser, bör vara Frödings skapelse. Vilka tankar hade 
Fröding då han förde samman orden i titeln på ett av sina verk? Avsåg han att 
de båda orden, räggla med tyngdpunkt på betydelsen 'ramsa' eller 'enkelt 
(folkligt) diktalster i rytmisk el. rimmad form ofta utgörande en uppräkning' 
e.d. och paschas(a) med betydelsen 'humoristisk ofta föga trovärdig historia', 
skulle komplettera varandra — vers och prosa? Fullt möjligt är också att Fröding 
ville utnyttja den lilla tvetydighet som ligger i att de båda orden med sina skilda 
betydelser samtidigt kunde utgöra en enhet där det var svårt att skilja innebör-
den av det ena från innebörden av det andra. 

Källor och litteratur 
DAG = Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. 
Elmevik, Lennart, 1958: Den värmländska dialekten i »Räggler å paschaser». Uppsats i 

Nordiska språk. ULMA nr 24001. 
Feilberg, H. F., 1886-1914: Bidrag tu l en ordbog over jyske almuesmål. 1-4. Kjoben- 
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FO = Ordbok över Finlands svenska folkmål. Helsingfors. 
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nell, A. Schagerström och H. Gustavson. (Skr. utg. gm  Landsmålsarkivet i Uppsala. 
Ser. A:2.) Uppsala. 

Hellquist, Elof, 1948: Svensk etymologisk ordbok. 1-2.3 uppl. Lund. 
Omålsordbogen = Institut for dansk dialektforskning. Köpenhamn. 
MålfOrearldvet = Avd. for målforegransking. Universitetet i Oslo. 
Jysk Ordbog = Institut for jysk sprog- og kulturforskning. Århus. 
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Sumrnary 
Karin HallM, A tale of two loanwords, inspired by Gustaf Fröding's Räggler å pascha-
ser 

Räggler å paschaser, a collection of poetry and prose in Värmland dialect by Gustaf 
Fröding, forms the basis for a study of the loanwords räggla and paschas(a) in Swedish 
dialects, including comparisons with other parts of Scandinavia. Räggla comes from Old 
Swedish reghla, and ultimately from Latin regula. Collections of dialect material indi-
cate that this word occurs more widely than is stated by Rietz. The different forms of the 
word are presented, and the meanings given in Rietz, the Swedish Academy Dictionary 
(SAOB) and the dialect collections—including 'talk, rigmarole, nonsense, untruthful 
talk, tale'—are compared. It is likely that räggla has influenced and been influenced by 
similar words, such as raggla, raggel, gagel, räxa and räxla. Paschas(a) derives from 
the French passage. The form paschasa is feminine, paschas feminine, masculine or 
neuter. Paschas(a) is assumed to be a metathesis of passasch(a) or some similar form. 
While variations do occur, paschas(a) is the commonest form recorded in more recent 
times. Divergent forms are also shown to exist. The senses given in Rietz, SAOB and 
the various dialect collections are similar: 'story, anecdote, event, exploit, comical situ-
ation' etc. The distributions and meanings of räggla and paschas(a) are compared. Rietz 
assigns them different meanings. SAOB indicates that the two words are partly syn-
onymous; the dialect collections suggest that they are synonymous in certain cases. 
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Lånordet parera i en dialektal betydelse 
Av Karin HallM, Uppsala 

Inledning 
samband med en undersökning av lånordet estimera i de svenska dialekterna, 'vär-

dera, uppskatta; bry sig om' o.d. (HalMn 1991) aktualiserades vid betydelseanalysen 
ännu ett lånord, parera) Det syntes märkligt att parera, åtminstone i en begränsad del 
av Sverige, kunde ha något mer gemensamt med estimera än ursprung och ändelse. Ett 
bakomliggande motiv till den undersökning av lånordet parera i en dialektal betydelse 
som här ska presenteras är att försöka klarlägga ett sådant eventuellt samband. 

För att få en fullständigare bild av ordet parera och därmed en bakgrund till det 
mera preciserade ämnet redogörs först för ordets utbredning och de skilda betydelser 
som förekommer i dialektmaterialet under jämförelse med SAOB:s betydelseindel-
ning. Därefter fokuseras en »bygdemålsfärgad» betydelse av ordet. 

Material 
Det material som undersökningen utgår ifrån består av ett 100-tal sedesblad ur sam-
lingarna i Ordbok över Sveriges dialekter (OSD). Kompletterande material har hämtats 
ur samlingarna i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) och Dialekt-, ort-
namns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG). För att vidga perspektivet har även 
dialektmaterial från Institut for dansk Dialektforskning i Köpenhamn, Jysk Ordbog i 
Århus,'Målforearkivet i Oslo och Ordbok över Finlands svenska folkmål i Helsingfors 
(FO) studerats liksom det material till artiklarna över parera som SAOB baserar sig 
på.2  

Parera i dialekterna — utbredning och betydelser 
Ordet parera förekommer i hela Götaland med undantag för Dalsland. I materialet från 
Svealand saknas uppgifter från Närke och Västmanland. Lakuner i Norrland utgör 
Gästrikland, Härjedalen och Västerbotten. Tre betydelser kan utan svårighet urskiljas: 

I Om lånorden i svenskan, deras introduktion, spridning och etablering kan läsas i L.-E. Edlund och 
B. Hene, Lånorden i svenskan. Om språkförändringar i tid och rum 1992. 
2  Till samtliga dessa institutioner riktar jag ett varmt tack. 
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Liljendal 
Pärnå 

0 	avvärja en stöt, förekomma ngt ad. 
passa en tid; passa ihop, avpassa; 
gälla för, passera som o.d. 
slå vad 

0 visa uppmärksamhet mot, passa upp, 
krusa, fjäsa för ad. 

0'  akta, vörda, vara uppmärksam mot; 
bry sig om ad. 

g 

0 

Parera — utbredning och betydelser 
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1) avvärja en stöt, möta hugg el. slag, förekomma ngt o.d., 2) infinna sig i rätt tid till 
ngt, passa en tid, komma till bestämd mötesplats; passa ihop, avpassa, 3) slå vad. 
Andra betydelser, som inte framgår lika tydligt, kan säkerligen efter visst övervägande 
föras till den första eller andra betydelsen. Belägg från Södermanland av Gustaf Erics-
sons hand (Hellquist 1989) uppvisar en avvikande betydelse, 'gälla för, passera som' 
o.d. Denna betydelse kan det finnas anledning återkomma till i annat sammanhang. 
Slutligen innehåller materialet även den betydelse som kom i dagen vid den inled-
ningsvis nämnda undersökningen av estimera. Se kartan. 

Parera —jämförelse mellan betydelser i dialekterna och SAOB:s 
betydelseindelning 
Innan en jämförelse görs mellan dialektmaterialets betydelseuppgifter och den indel-
ning i betydelser som SAOB företagit, bör påpekas att parera i SAOB har tre uppslags-
ord. De tre homograferna utgår från lika många latinska verb och i de etymologiska 
parenteserna läser vii komprimerad form (jfr SAOB:s artiklar över PARERA): Parera 
v 1): jfr dan. o. nor. parere, t. parieren; av fr. paren jfr it. parare, span. parar; av lat. 
parare, tillaga, skaffa sig, förvärva, (för)bereda m.m. Parera v 2): jfr dan. o. nor. 
parere; sannol. av t. parieren; av lat. parere, visa sig, .uppvakta, lyda m.m. Parera v 3): 
jfr dan. parere; av t. parieren, av fr. parier, i ä. fr. äv.: jämställa, vara jämställd (ffr. 
parter, para (sig)); av lat. pariare, göra lika etc. 

Det framgår vid en jämförelse att de i dialektmaterialet tydligt framträdande bety-
delserna har motsvarigheter under de betydelsemoment som återfinns i SAOB:s tre 
artiklar dvs. betydelse 1) avvärja en stöt o.d. under parera v. 1, övermoment III; 2) 
infinna sig en viss tid, passa ihop o.d. under parera v. 2, momenten 1, 2, 3 och 4; bety-
delse 3) slå vad under parera v. 3. Den betydelse som Gustaf Ericsson förmedlar, möj-
ligen en kontamination av parera och passera, har inte påträffats i SAOB:s artiklar. 

Fokusering av en särskild dialektal betydelse av parera 
Med detta som bakgrund kan så fokus riktas mot en särskild betydelse av lånordet 
parera, en betydelse som har sin utbredning i ett avgränsat nordligt området Materialet 
är inte stort, men svårt att bortse ifrån. Det består av 13 sedesblad från Hälsingland, två 
från Ångermanland och två från Lappland. Materialet inbegriper även en uppgift ur 
0. P. Petterssons Ordbok över Vilhelminamålet liksom några av källorna till SAOB:s 
artiklar. I materialet från FO ingår uppgifter som kunnat komplettera utbredningsbilden 
för denna betydelse. 

Materialredovisning 
Materialredovisningen inleds med materialet från Hälsingland. I en ordlista samman-
ställd av Fredrik Wennberg 1873 med uppgifter från landskapet Hälsingland, utan pre-
ciserade ortsangivelser, uppges ordet parera betyda 'hava aktning och vördnad; bry-sig 
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om'. Parera = nedlåta sig (= esmera), = getta hågt, dvs. 'gitta, vilja, bry sig om' o.d. 
läser man i en anonym odaterad ordlista av Gästrike—Hälsinge landsmålsförening, 
också den avseende landskapet Hälsingland. I en uppteckning från Skog 1926-27 som 
gjorts av Ingeborg Nordin anges en till synes avvikande betydelse: 'inlåta sig i samtal, 
svara på tilltal'. Den får ses som motsatsen till: °hon parer'ent tala med mig e.d. 'hon 
bryr sig inte om att tala med mig', en vanlig betydelse i det övriga materialet från Häl-
singland. Lars-Olof Högberg har från Hanebo i en ordsamling från 1915-63 antecknat 
betydelsen 'akta, anse' och illustrerat användningen med språkprovet bonniantene hant 
Just villa pare'ra Safs'n nå far int, man ja undrer åm dam int bsr på å titta nu. Ett par 
uppteckningar från Bollnäs 1931 och 1933 av Per Hertzell anger betydelsen 'vörda, 
hava aktning för, bry sig om'. I Dag Strömbäcks uppteckning från Alfta, 1925-26, står: 
'vara uppmärksam, vara artig'. Till denna betydelse hör också ett språkprov, °skä du 
pa'rera mäg sisane (så) du. Einar Granberg uppger från Enånger, 1937, betydelsen 
'icke bry sig om' (negationen bör utgå) och gör en jämförelse med betydelsen av ver-
bet äksme're dvs. 'bry sig om'. Torsten Bucht har i Delsbo 1931 tecknat upp betydel-
sen 'bry sig om, ha lust till' tillsammans med språkprovet js parera-inte ta imot ä, som 
han översatt, 'jag brydde mig inte om att ta emot det'. I Ordbok över allmogeord i 
Delsbo meddelar Carl Rudolphi följande: pare'ra och pare'rent, 'hava aktning och 
vördnad'; negerat: 'icke bry sig om, exme're inte'. 'Exmera, stram e.l.' är den betydel-
seuppgift som lämnas av Signe Widholm i en uppteckning från Bergsjö 1948. Belägget 
innehåller därtill två språkprov, °ho parerent si att mä 'hon exmerar inte se åt mej', tro 
4u ho pare'rer mäg 'tror du hon gillar mig'. I Jättendal har P. Anton Westberg så sent 
som 1957 stött på betydelsen 'bry sig om' och antecknat: pare'ra 'bry sig om', parera 
= älcsmera jämte språkprovet ho hälsant på mä fsr ho parerant jära ne. Ja var fsr 
simpL Se kartan. 

I ett frågelistsvar 1935 från Nordingrå i Ångermanland, författat av Emil Nor-
denmark, berättas om en man som var ute och byggde skötar. Då han kom till de olika 
gårdarna åkte vällinggrytorna av och soppgrytorna på. Språkprovet avslutas: °se vart 
han parere då han for kring å bögde sjöta. I det här sammanhanget ligger det nära till 
hands att tolka parera som 'passa upp, ära, stå på tå för', vilka betydelser anges på ett 
belägg från Själevad där Karl Jonsson har gjort en uppteckning 1941. Han visar 
användningen av parera med ett par språkprov: dsm pdräre dagg takka sa 'de passade 
på den där tackan så', dsni pdrär dagg männijja sa 'dom ärar den där människan så'. 
Se kartan. 

Ifrån Lappland finns 0. P. Petterssons uppgift i Ordbok över Vilhelminamålet 
(1923-24): pa'rära 'krusa för.' I skriften Gamla byar i Vilhelmina har 0. P. Pettersson 
själv använt ordet parera i en berättelse från Stensele om den ära som vederfors förre 
soldaten Hans Hansson Fors av självaste landshövdingen i Västerbottens län vid ett 
besök denne gjorde i Fors hemtrakter. Av 0. P. Petterssons hand är också uppteck-
ningar från 1929 och 1930 gjorda i Dorotea och Sorsele och den betydelse han uppger 
från dessa orter är 'visa uppmärksamhet mot en person'. Se kartan. 

I anslutning till materialredovisningen bör påpekas att materialet från Hälsingland 
uppvisar endast ett belägg på annan betydelse av ordet parera än den ovan angivna, 
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nämligen 'avvärja'. Denna betydelse förekommer även på ett belägg från Ångerman-
land och på ett par från Lappland. 

Parera v.1, betydelsemoment II, 4 i SAOB 
detta skede rådfrågades SAOB för eventuell bekräftelse på att den redovisade betydel-

sen i Hälsingland, Ångermanland och Lappland skulle kunna motsvaras av ett betydel-
semoment i SAOB. Ett sådant utgör övermoment II, delmoment 4 av parera v. 1 (se 
SAOB). Med avseende på betydelsen jämförs i detta moment med verben fjäsa 2, 3 
och krusa 3, 4. Möjligheten att betydelsen delvis utgått från parera v. 2, moment 6 ute-
sluts inte. »I vissa trakter» anges i bruklighetsbeteckningen och betydelsen 'krusa 
(ngn), fjäska för (ngn); hedra (ngn)' bedöms som bygdemålsfärgad. Språkprovet har 
hämtats i Den stora vreden av Olof Högberg från 1906: Pojken firas och pareras nu på 
alla vis. Till källorna räknas även Etnologiska Källskrifter I från 1946. Den etymo-
logiska parentesen innehåller enligt ovan också en hänvisning till parera v. 2, moment 
6 där betydelsen 'tjäna (ngn), gå (ngn) till handa' dock betraktas som föråldrad. 

7.1. Författaren m.m. Olof Högberg 

SAOB:s källor utgörs alltså dels av en skrift av 0. P. Pettersson, Gamla byar i Vilhel-
mina, som ingår i Etnolog. Källslcr. I, dels av ett antal verk av norrlandsförfattaren Olof 
Högberg. I Svenskt biografiskt lexikon finns uppgifter om att Högberg föddes 1855 i 
Högsjö, Ångermanland och dog i Njurunda, Medelpad 1432. Ett citat ur nämnda lexi-
kon ger en fingervisning om varifrån hans språk härrör: 

Redan under uppsalatiden började Högberg systematiskt uppteckna sägner och historier han hört i 
hembygden — båda hans föräldrar härstammade från gamla ångermanländska släkter som hållit 
traditionen levande genom goda historieberättare —och 1890 började han publicera folklivsberät-
telser som i överarbetat skick senare skulle ingå i hans debutroman Den stora vreden [...]. 

Kommentar till betydelsen i dialekterna 
8.1. Ångermanland och Lappland 

Att så lite material finns från Ångermanland och Lappland kan till viss del bero på att 
få uppteckningar gjorts där, huvudsakligen på 1930-talet. Men den främsta orsaken är 
säkerligen ordets ringa frekvens i dessa landskap. Mera självklara synonymer som t.ex. 
akta och vörda har funnits. Från Ångermanland finns visserligen ett par språkprov som 
belyser användningen men inga exempel på parera i t.ex. negerade satser. 

Högbergs användning av parera, som troligen, att döma av citatet ovan, återspeglar 
äldre generationers språk, tillsammans med beläggen från Ångermanland tycks dock 
styrka existensen av den »bygdemålsfärgade» betydelsen i detta landskap. Denna bety-
delse av parera ingår också i det språk 0. P. Pettersson återger i skriften Gamla byar i 
Vilhelmina, även den en av SAOB:s källor. Stöd för att man haft kännedom om denna 
betydelse av ordet också i Lappland utgör Petterssons uppteckningar från Dorotea och 
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Sorsele. Det faktum att Högberg (1855-1932) och Pettersson (1859-1944) var någor-
lunda samtida bidrar ytterligare till sannolikheten att ordet varit känt i dessa trakter. 

8.2. Hälsingland 

Någon parallell till förhållandet i Ångermanland och Lappland, dvs, litteratur från Häl-
singland, som visar ett bruk av denna särskilda betydelse av ordet parera har inte på-
träffats, men i gengäld är materialet från detta landskap förhållandevis mycket större 
och mera varierat. Det består av översättningsord och därtill språkprov som belyser 
användningen, ofta i nekande satser. Den synonym som inte sällan får förklara innebör-
den av parera är estimera, i formerna eksmera och esmera. Den tidigare nämnda 
ordlistan från Hälsingland av Fr. Wennberg innehåller såväl parera som estimera, båda 
med betydelsen 'hava aktning och vördnad, akta; bry sig om'. De två orden har alltså 
funnits sida vid sida under en viss tid. Materialet visar att personer som gjort uppteck-
ningar av parera samtidigt och från samma orter antecknat estimera. Men medan det i 
OSD:s samlingar finns sena uppgifter om användning av estimera, den sista från 1985, 
muntliga uppgifter finns från helt nyligen, är materialet över parera tunt efter ca 1930. 
Den sista uppteckningen är P. A. Westbergs från Jättendal 1957. Telefonförfrågningar 
hos olika sagesmän i Hälsingland har varit resultatlösa när det gäller att hitta aktuella 
belägg för denna speciella betydelse. En entydig förklaring till varför parera försvunnit 
så spårlöst finns säkert inte. Under någon tid kan de båda franska lånorden ha gjort det 
möjligt för hälsingar att variera sina uttryck för uppskattning. Kanske har så små-
ningom parera konkurrerats ut av den mera exotiska formen eksmera. Användningen 
av parera i den riksspråkliga betydelsen 'avvärja' o.d. kan också ha inverkat på detta 
förlopp. 

9. Ett större dialektgeografiskt samband? 
Det hade varit önskvärt med belägg också från Medelpad för att påvisa ett samband 
mellan de nordligare landskapen och Hälsingland. Högberg hade visserligen nära 
anknytning till Medelpad3  och hade kännedom både om ångermanländska och medel-
padska dialekter (Bergfors 1911),4  men belägg för att parera i denna betydelse ingått i 
medelpadska dialekter har hittills inte påträffats.5  Icke desto mindre är ett sådant sam-
band sannolikt. Att utbredningen för betydelsen är större än vad vi kan se av det 
svenska dialektmaterialet framgår av uppgifter i material från FO. Belägg från Vörå 
(parondär) i mellersta Österbotten och från Korsnäs och Malax i Sydösterbotten lik-
som belägg från Liljendal och Pärnå i östra Nyland (parude'ra o.d.) uppger betydelsen 
'visa sig artig och förekommande, passa upp, fjäsa för' o.d. En muntlig uppgift från 

3  Under många år var Högberg föreståndare för högre folkskolan i Gudmundrå i Ådalen. Från Medel-
pads förtider är titeln på ett av hans många verk. 
4  Jag riktar ett tack till Erik Olof Bergfors för tips om Erik Bergfors uppsats. 
5  1 telefonsamtal mellan Algot Hellbom och Sven Söderström har uppgifter framkommit som bekräftar 
detta faktum; jag tackar för dem. 
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Närpes bekräftar att betydelsen ännu idag är bekant hos äldre dialekttalande.6  Se kar-
tan. 

Betydelseutveckling från 'smycka ngn' o.d. över 'ståta' o.d. till 
'krusa ngn' o.d. 
10.1. Betydelseutveckling enligt SAOB 

Hur har parera över huvud taget kommit att få betydelsen 'krusa, fjäska, passa upp, stå 
på tå för, ära, vörda, bry sig om' o.d.? Paralleller till en liknande betydelseutveckling 
hänvisas det till i artikeln över parera v. 1 i SAOB, nämligen till fjäsa och krusa (se 
SAOB). I artikeln fjäsa återfinns betydelsen 'ståta, pråla' i moment 2. Den anses dock 
föråldrad. Bruklighetsuppgiften, »i sht vard.», inleder betydelsemoment 3 och betydel-
sen uppges bl.a. vara 'visa överdriven artighet el. uppmärksamhet mot, krusa för, fjäska 
för'. Beträffande krusa anges i moment 3 att betydelsen 'ornera, utsira, utsmycka' 
m.m. numera är föga bruklig. Moment 4 innehåller bl.a. betydelsen, 'visa överdriven o. 
inställsam artighet, fjäska, fjäsa; visa (alltför) stor uppmärksamhet el. hänsyn'. I skenet 
av detta förefaller utvecklingen av parera v. 1 från det numera knappast brukliga 
'utsmycka el. sira' o.d. via numera knappast brukliga 'briljera, ståta' m.m. till 'krusa 
(ngn), fjäska för (ngn); hedra (ngn)' helt rimlig. Det har redan framgått att denna bety-
delse av parera inte utan reservation förts till parera v. 1, latin parare 'förbereda' o.d. 
Uppfattningen att betydelsen delvis kan ha utgått från parera v. 2, latin parere 'upp-
vakta, lyda' o.d. framförs. Emellertid betraktas betydelsen 'tjäna (ngn), gå (ngn) till 
handa' som föråldrad. 

10.2. Dialekternas särskilda betydelse ansluter sig till betydelsemoment II, 4 i SAOB 

Betydelseuppgifterna i det nordliga svenska dialektmaterialet tycks av allt att döma ha 
en motsvarighet i övermoment II, moment 4 av parera v. 1 (se SAOB), med betydelsen 
'krusa (ngn), fjäska för (ngn); hedra (ngn)'. Det gäller även det hälsingska materialet 
som möjligen får ses som en utveckling mot »en avbleknad mera abstrakt betydelse» 
som Natan Lindqvist uttryckt det i Ordgränser och ordförändringar (Lindqvist 1938, 
s. 51). SAOB:s försiktiga reservation kan dock vara befogad. Enligt uppgifter i sam-
lingarna till Omålsordboken är betydelsen av parere 'opvarte', dvs. 'gå ngn till handa, 
tjäna ngn' o.d., sannolikt med anknytning till tyska parieren och ytterst till latinets 
parere. Emellertid återspeglar en del av de danska språkproven en betydelse som när-
mar sig 'stå på tå för, passa upp' o.d., den betydelse vi sett i det norrländska materialet. 

Avslutande kommentar 
Ordet parera förefaller i de nordligare landskapen, Ångermanland och Lappland, ha 
en mer konkret betydelse. Man visar uppmärksamhet mot någon, passar upp eller står 

6  Jag har anledning tacka Kristina Nikula för den upplysningen. 
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på tå för någon, krusar ngn o.d. I Hälsingland däremot tycks innebörden, som nämnts, 
vara mera abstrakt: 'vörda, ha aktning för' eller i negerad sats: 'inte nedlåta sig till, inte 
bry sig om'. En fråga som man kan ställa sig är om den konkreta betydelsen i Ånger-
manland och Lappland ska ses som den ursprungliga och den abstrakta i Hälsingland 
som en perifer utveckling, möjligen under inverkan av den näraliggande betydelsen 
hos ett annat i landskapet mera frekvent franskt lånord, estimera. Hypotetiskt är det 
dock möjligt att föreställa sig att språkproven från Ångermanland och Lappland skulle 
ha antagit en nedlåtande ton likt de hälsingska om de stått i negerade satser och därför 
är det inte heller otänkbart att den abstrakta innebörden av ordet utvecklats i just 
nekande satser. Emellertid är materialet för litet för att ge ett absolut svar på dessa frå-
gor. Till sist ligger det nära till hands att fundera över varför denna betydelse av ordet 
parera kommit att användas i detta avgränsade nordliga område? Svaret på den frågan, 
om nu ett sådant finns, kan nog låta vänta på sig. 
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Briljant, gentil vs charmant, elegant 

AV KARIN HALLP,N 

»Varför har vissa låneord fått fotfäste i folkmålet men andra icke? Så 
t. ex. är briljant och gentil fullt gångbara i folkligt tal, däremot icke char-
mant och elegant». Ingemar Ingers ställer frågan i uppsatsen »Franska 
låneord i folkmålen» från 1958. De franska lånorden i dialekterna är, 
menar han, påminnelser om den franskpräglade högreståndskulturen på 
700-talet. I många fall har orden förändrats både till form och bety-
delse. De har ju traderats muntligt och inga korrigerande krafter har 
funnits när de varit på väg att spåra ur. Bland det 4o-tal ord, i synnerhet 
från Bara härad i Sydvästskåne, som Ingers samlat, återfinner vi briljant 
och gentil men enligt ovan inte charmant och elegant. 

Ingers är inte ensam om sin fråga men något entydigt svar på den 
finns knappast. För att komma lite närmare ett sådant har jag studerat 
Ingers exempelord i SOFI:s dialektordsamlingar i Uppsala och försökt 
analysera dem semantiskt under jämförelse med SAOB:s betydelsebe-
skrivning. I den mån orden förekommer också i andra landskap än i 
Skåne har jag gjort vissa utblickar mot dessa. Samtliga ord är adjektiv 
som uttrycker en positiv värdering och det har jag inte sett som någon 
nackdel i just det här sammanhanget. 

Många forskare har gjort försök att systematisera de frågeställningar 
som ämnet lån aktualiserar, så t. ex. Lars-Erik Edlund och Birgitta Hene 
i »Lånord i svenskan» och deras syn på orsaker till lån har jag lutat mig 
emot då jag reflekterat över briljant, gentil, charmant och elegant. Luckor 
i språket är en känd orsak till lån. Att beteckna nya företeelser, att gene-
ralisera/differentiera, uttrycka sig neutralt, uttrycka en värdering, ge ko-
misk effekt eller variera är några av de syften vi har med att låna. 
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Briljant, gentil, charmant, elegant i dialekterna 

Ett jo-tal belägg på briljant finns från Skåne, samtliga från den sydvästra 
delen. Äldst är en uppteckning från 1890-talet, yngst ett 1950-talsbelägg. 
Ingers uppgift om att det är ett vanligt lånord i skånska folkmål före-
kommer i ett par fall. Ordets betydelser uppges vara 'storslagen, härlig, 
präktig, utmärkt, bra', men inga exempel på att ordet används om per-
son förekommer bland de skånska beläggen. Det talas t. ex. om  ett bril-
jant väder, en briljant källa eller en briljant vagn. Briljant har även an-
tecknats från Blekinge och Halland och på ett belägg från Listers härad i 
Blekinge står följande personbeskrivning: ... hon va mä sa stor å ..ykk å 
brellejantå 

Ordet gentil förekommer på ett 6o-tal belägg. Med undantag av vissa 
landskap har det en utbredning från Skåne och Blekinge i söder till 
Norrbotten i norr. Antalet belägg från Skåne är 45 stycken. Uppteck-
ningarna daterar sig alltifrån 187o-tal till 1960-tal (från landet i övrigt 
finns belägg från 1960-, 1970- och 1980-tal) och de fördelar sig på större 
delen av landskapet med undantag av den nordöstligaste. Också när det 
gäller detta ord har Ingers i flera fall tillfogat kommentaren »vanligt 
låneord i Skånemålen». 'Frikostig'; 'ståtlig, stilig, vacker, prydlig, fin'; 
'storslagen, utmärkt, präktig' anges som betydelser. De positiva omdö-
mena gäller både sak och person. De va en schå ngtiler kar, han ga me en 
hel tålschälling i drickspänga Reslöv, Onsjö hd. Di va en sjantil våjn 
fizbbrår ha skaffad si Fågeltofta, Albo hd. Motsvarande betydelser upp-
ges också från övriga landskap. 

Charmant har endast antecknats på två belägg från Skåne. Ett av dem 
innehåller ett citat ur en text från mitten av I800-talet: »... äfwen nu, 
sedan ordet charmant insmugit sig bland dem, har jag wäl hört omtalas 
en charmant häst och till och med en charmant gris, men aldrig ännu en 
charmant flicka.» 

Från Ingelstads hd i Skåne finns en enda uppteckning på ordet ele-
gant. I Halland, Södermanland och Västerbotten har ytterligare fyra 
uppteckningar gjorts. Det skånska belägget har tidsangivelsen 1890-tal 
men inga uppgifter om betydelse eller användning, vilket vanligen inne-
bär att de sammanfaller med riksspråkets. 
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Diskussion 

Hur stämmer de skånska dialekternas betydelseuppgifter med SAOB:s? 
Ordet briljant har betydelser som motsvarar vad SAOB i ett moment 
kallar »allmänt berömmande epitet». Denna användning av briljant är 
känd sedan början av aoo-talet. Ordboken anger betydelserna: 'glän-
sande', 'lysande', 'förträfflig', 'ypperlig', 'utmärkt', 'utomordentlig', vil-
ka väl stämmer överens med de skånska uppgifterna. 

Gentil har av beläggtätheten i Skåne att döma varit ett användbart ord 
för att uttrycka en positiv egenskap hos både sak och person. Språk-
provens kontext avgör till vilket huvudord betydelserna 'frikostig'; 'ståt-
lig, stilig, vacker, prydlig, fin'; 'storslagen, utmärkt, präktig' hör. De dia-
lektala betydelserna fördelar sig rätt väl i enlighet med SAOB:s tre be-
tydelsemoment: i) 'verkligt fin; hänsynsfull, grannlaga, ridderlig; inte 
simpel eller småaktig eller knusslig, frikostig, »flott»'. Enligt ordboken 
förekommer denna betydelse i något vardaglig stil och gäller »[...] per-
son med hänsyn till hans sätt att uppträda mot andra». 2) Betydelsen 
'elegant, fin, stilig, ståtlig; dyrbart eller smakfullt klädd' används för att 
beskriva en persons yttre, i synnerhet hans/hennes klädsel men även en 
bostad, en måltid, ett uttrycksätt m. m. Gentili denna betydelse har ofta 
en skämtsam eller ironisk innebörd meddelar SAOB och ordet tillhör 
vardagligt språk. Inte sällan har det en »klandrande» bibetydelse: 'sprät-
tig, utstyrd'. I folkligt tal, då gentil används om person »med hänsyn till 
hans samhällsställning», kan det även betyda 'fin, förnäm'. 3) 'Utmärkt, 
bra, präktig, överdådig, storartad' är en mera obestämd betydelse som 
ofta förekommer i vardaglig stil och med skämtsam innebörd. Denna 
användning av ordet anträffas i vissa trakter. SAOB har belägg från 1816. 
En skillnad mellan SAOB:s betydelseuppgifter och de som förekommer 
på de skånska beläggen är att den skämtsamma och ironiska innebörd 
som framhävs i SAOB:s beskrivning inte framgår av dialektuppgifterna. 

Beträffande charmant, som ju är synnerligen sparsamt belagt, syns 
gapet stort mellan den dialektala användningen av ordet och den SAOB 
tar upp. SAOB:s bruklighetsangivelse: »i sht i salongsspråk 1. i fram-
ställning som närmar sig därtill» innebär en begränsning av använd-
ningen. Dock är det väl inte omöjligt att några av de betydelser som 
SAOB uppger: 'förträfflig; ståtlig, präktig, utmärkt; briljant', utanför 
salongerna, kunnat ha samma allmänt berömmande innebörd som t. ex. 
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'storslagen, präktig, härlig, utmärkt, bra' o. likn. hos briljant och gentil. 
SAOB:s äldsta belägg daterar sig till 1716. 

Det enda belägget på elegant från Skåne saknar som nämnts uppgift 
om betydelse. Enligt SAOB används elegant om person vars sätt att upp-
träda, klä sig och se ut vittnar om hög kultur och förfinad smak: 'fin, 
chic, stilfull'. En mera ironisk innebörd av ordet är: 'sprättig'. Om sak 
betyder ordet: 'som i sin yttre form och anordning röjer kultur och 
smak, behagfull, smakfull, utsökt'. En andra betydelse hos elegant be-
skriver dels verksamhet eller handling, dels den person som utför verk-
samheten eller handlingen. Innebörden är: 'som sker eller utförs med 
snabbhet, säkerhet och precision och utan svårighet, »flott», överlägsen'; 
ibland också: 'habil'. Elegant har belagts i riksspråket sedan 1766. Det 
enda belägget från Skåne tillsammans med de mycket få beläggen från 
andra landskap visar att ordet knappast använts i dialekterna. När det 
gäller detta ord tycks kopplingen till hög kultur och förfinad smak vara 
så stark att en mera allmänt berömmande betydelse, som ordet inte haft 
i riksspråket, heller aldrig utvecklats i dialekterna. 

En betydelsekomponent som skånska dialekters briljant, gentil och 
charmant tycks ha gemensamt, men däremot inte elegant, är den mera 
allmänt berömmande. Det tilltalande språkprovet från Skytts härad som 
gäller charmant är emellertid ensamstående och kunde ses som en tillfäl-
lig, skämtsam bildning. Elof Hellquists uttalande om charmant i »Bidrag 
till våra lånords historia», nämligen att det är ett ord som »trängt rätt 
djupt ner i samhällslagren [...]», inbegriper sannolikt inte genuint all-
mogespråk. Mot en sådan bakgrund ligger det närmast till hands att 
med Ingets konstatera att charmant lika lite som elegant varit gångbart i 
de svenska dialekterna. Men uppgifter om charmant ur Jysk Ordbog: 
»[...] (om dyr) = pxn, velskabt.» stöder tanken att charmant i de skånska 
dialekterna haft förutsättningar att utvecklas till allmänt berömmande 
epitet. 

Briljant och gentil har båda den allmänt berömmande innebörden. 
En inte oväsentlig skillnad mellan dem är att gentil även innefattar andra 
betydelser beroende på om huvudordet är sak eller person. Gentil har 
också en utbredning över landet som inte briljant har. I olikhet med 
Ingers tycker jag därför inte att briljant och gentil är jämförbara stor-
heter. Varför har då gentil fått ett sådant genomslag? Om gentil har Hell-
quist sagt att det är ett »i800-talsord som betydligt sjönk i kurs redan 
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under seklets mitt». Gentil är ett senare lexikalt lån än briljant och betyd-
ligt yngre än charmant och elegant. Dessa tre avspeglar vad Hellquist 
kallar »en viss kulturell förfining», att jämföra med SAOB:s bruklig-
hetsangivelse för gentil redan i det första momentet: något vardagligt. 
Uttalsmässigt har gentil varken varit lättare eller svårare än de andra men 
betydelsemässigt mera användbart. Vi människor tycks ha ett behov av 
att generalisera och gentil kan ses som ett generellt ord. Det samman-
fattar näraliggande betydelser som beroende på kontexten kan ge posi-
tivt värderande omdömen av varierande grad och med nyanser av var-
daglighet och skämt om såväl personer som saker och ting. 

Utgångspunkt för min undersökning av briljant, gentil, charmant och 
elegant främst i de skånska dialekterna har varit att komma närmare 
svaret på den inledande frågan. Samtliga exempelord är positivt värde-
rande, men enligt min uppfattning kan man endast beträffande gentil 
hävda att det »fått fotfäste i folkmålet». De kan alla illustrera olika faser 
i inlåningsprocessen. Elegant har introducerats, men aldrig fått sprid-
ning och etablerats. Man har nosat på det men förkastat det som alltför 
främmande, fint och förnämt. Charmant har också introducerats, möjli-
gen under en tid etablerats, men dess användningsområde, att uttrycka 
en positiv värdering om djur, har varit mycket begränsat. Briljant har 
introducerats, fått viss spridning och etablerats. I jämförelse med elegant 
och charmant har det varit mera användbart, dock med begränsningar 
när det gäller användningsområde. Gentil däremot har introducerats, 
fått omfattande spridning, det visar den dialektgeografiska bilden, och 
etablerats. Dess egenskap av generellt ord för positiva värdeomdömen, 
med betydelser som ges av sammanhanget och ett därmed vidgat an-
vändningsområde kan vara en förklaring till detta. 
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Franska lånord i de svenska dialekterna — ett behov av 
variation 

Summary 

The article begins with a brief description of the introduction and spread of French loan 
words in Swedish. A selection of French loan words in the Swedish dialects have been 
studied conceming the distribution, meaning and to some extent, form. The collections of 
the Swedish Dialect Dictionary (abbr. OSD) contain many examples of a relationship 
between wealth of vocabulary and central areas of human life. French loan words have 
also been able to fill the need of linguistic variation in conversations conceming such 
areas. The French loan words included in this investigation have been divided into four 
categories. The first one contains words which can be used to describe the state of health. 
The other three contain words for moods, human qualities and communication between 
people. In the first category are the words fallit, malack, blommerant, kojös and kurant 
and other forms, as weil as blesserad, sjangsera and sjappera. Examples of words for 
moods are altererad, anpM and inkiett, which all express anxiety. Words for human 
qualities are briljant, charmant, sjangtil and suverän. The fourth category contain ackor-
dera, domdera, parlamentera, tornera. 

In general, words for bad health are widely spread. This is not so for words describing 
good health, with the exception of kurant. The words describing moods are also widely 
spread. Sjangtil and suverän in the third category appear in a comparatively large num-
ber of recorded instances, the others in very few. The first two words in the fourth cate-
gory are widely spread. Several records of instances of the other two from different parts 
of the country also exist. 

It is apparent that many of the studied words have a negative meaning. There are ex-
ceptions, but generally the positive words have either a narrow spread or have lost their 
originally positive sense. Finally, it is pointed out that there are other areas in the sphere 
next to man where French loan words have been used. 

Det är bekant att med nya företeelser följer nya ord. Under senare hälften av 
1600-, under särskilt 1700- och under tidigare delen av 1800-talen strömmade 
franska lånord in i det svenska språket. De betecknade oftast företeelser inom 
politik, penningväsen och handel, teater, dans, mode, mat, möbler och den militära 
sektorn. Men de kunde också ha ett abstrakt innehåll som speglade tidens ideal. 
Orden fick sin spridning främst i högrestå'ndskretsar. Emellertid spreds de nya 
influenserna också ut över landet bl.a. till herrgårdarna. Tjänstefolk snappade upp 
främmande ord som ju kunde användas för att imponera på den egna klassen. 
Orden sjönk allt lägre ned i befolkningslagren — så har många uttryckt det. Oftast 
är det herrgårdskulturen som framhålls som förmedlande faktor när det gäller de 
franska lånorden, men förmedlingen kunde också ske via hemvändande soldater 
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och studenter, hantverkare och handelsmän m.m.' Det är också bekant att i och 
med att företeelser försvinner, försvinner också orden för dem. Men i våra dialekt-
samlingar finns inte så få rester kvar som vittnar om detta skede i det svenska 
språkets historia. 

Jag har naturligtvis inte gått igenom hela det samlade materialet till Ordbok 
över Sveriges dialekter (OSD), i praktiken mellan 7 och 8 miljoner kortlappar, 
dialektordböcker m.m.2  Jag kan därför inte utan vidare påstå att behovet av att 
kunna variera sig språkligt varit större inom vissa områden av mänskligt liv än 
inom andra, eller att detta behov varit så stort att de inhemska orden inte räckt till 
— även franska har använts. Inte heller kan jag hävda att detta är anledningen till 
att franska ord integrerats i dialekterna. Många års arbete med OSD:s material har 
dock givit ett bestämt intryck av att det faktiskt kan förhålla sig så. Funderingen är 
ingalunda originell, andra har tänkt i liknande banor men kanske utan tillgång till 
OSD:s samlingar. Det är framför allt dessa samlingar som utgör materialet till min 
artikel. För att avgränsa ämnet har jag valt ut några viktiga områden i människors 
liv där det funnits behov av att vara ordrik. Av praktiska skäl har jag delat in dessa 
i fyra kategorier. Varje kategori innehåller ett urval franska lånord som ökat 
möjligheterna att variera sig när man velat beskriva hälsan (i vid mening), 
sinnesstämningar, mänskliga egenskaper, kommunikationen människor emellan. 
Några av orden har studerats närmare i andra sammanhang, alla vore värda spe-
cialundersökningar. Här behandlas de mycket översiktligt. 

Franska lånord för hälsotillstånd 

Orsaken till att det i dialekterna finns så många ord för att beskriva hälsotillstånd, 
i synnerhet ohälsa, är den centrala plats i en människas liv, också känslomässigt, 
som detta område alltid haft, menar Eva Kärrlander (1993:9; 159 f.) i sin avhand-
ling Skrabbig och skrallig, karsk och katig. Bland alla ord som ingår i hennes 
undersökning finns några med franskt ursprung. Dessa (dvs, fallit, malack, blom-
merant, kojös och kurant m.fl. former) jämte mina egna exempel blesserad, 
sjangsera, sjappera tyder på att man trots god tillgång på inhemska ord för att 
beskriva hälsoläget känt ett behov av att ytterligare variera sig. 

I urvalet till den första kategorien ingår tre ord med skiftande former som an-
vänts bl.a. för att beskriva ohälsa, fallilfallit, blesserad och malacklmalattlmalink. 
De två första, fallilfallit och blesserad, har stor utbredning i de svenska dialekt-
erna och förekommer även i de finlandssvenska (FO). Formen falli utan -t är på-
verkad av franska, enligt SAOB, och har sitt huvudsakliga utbredningsområde i 
Götaland och Värmland; formen fallit, som via tyska kommer av italienska fallit°, 

I  översiken bygger på Edlund & Hene 1992, samt ett antal artiklar och sammanställningar i 
språldiistoriska verk etc. med redogörelser för de franska lånorden, Bergman 1984, Edlund 1988 a 
och b, Hellquist 1929, Ingers 1958, Nordfelt 1901-43, Nyman 1958 m.fl. 

2  Till grund för samlingarna i OSD ligger dels tryckta källor som ordböcker, ordlistor, texter 
och dialektavhandlingar, dels handskrivna källor ur andra dialektarkiv, bibliotek och museer. 
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i Svealand och Norrland. Formerna har varit relativt okomplicerade och ombild-
ningarna är inte särskilt många. 

Blesserad, perf. part. är vanligast, kommer av franska blesser och har en rad 
variantformer som bl.a. tyder på anknytningar till andra ord. Former med initialt 
p-, plasserad o.d., överväger i Götaland och Svealand. I Norrland gäller huvud-
sakligen former med initialt b-, blesserad o.l. 

Lika stor utbredning som de båda föregående orden har inte malack/malatt/ 
malink m.fl. mycket skiftande former, men belägg på dessa formvarianter finns 
från olika områden över hela landet. SAOB förmodar att rna/ack är en ombildning 
av det medelnedertyska rna/at av äldre italienska malatto. Ordet malata subst. och 
adj. med betydelserna 'spetälska', 'spetälsk' fanns redan i fornsvenskan. Formerna 
rna/ack och rna/at förekommer även i finlandssvenska dialekter. Kärrlander antar 
att formen malink går tillbaka på den franska femininformen maligne bl.a. 
'elakartad, malign'.  med avseende på sjukdom. Ur betydelsesynpunkt vore det 
mera tilltalande att tänka sig malingre 'sjuklig, klen' som utgångsform. 

Fallilfallit uttrycker att något slags brist eller mankemang föreligger. Det kan 
röra både sak och person. Använt om hälsan betyder falli 'utmattad, orkeslös, trött 
och förbi'; innebörden kan också vara 'sjuk, krasslig, skröplig, skral, klen'. Bety-
delseuppgifterna kommer från Götaland och Svealand. I nordligare landskap har 
Ja/lit betydelsen 'skadad, ofärdig, rörelsehindrad, oförmögen till arbete'. Att ordet 
också används om berusad person framgår av uppgifter från spridda ställen i 
landet. 

När det gäller blesserad, förekommer allmänt betydelseuppgiften 'sårad, ska-
dad'. Den preciseras ofta: 'illa skadad eller invalidiserad, tillfålligt eller perma- 
nent, p.g.a. sjukdom t.ex. reumatism eller olyckshändelse', 'utan möjlighet att 
arbeta', 'hjälplös'. Från landskap i norra delen av landet, där infinitivform är van-
lig, anges betydelsen 'skadskjuta'. Även mera.  diffusa uppgifter som 'bräcklig, 
sjuklig, skröplig' förekommer sporadiskt. Missuppfattningar är nog uppgifterna 
'kasserad' och 'perplex' som anges från Skåne resp. Småland. 

Betydelseuppgifterna för rna/ack och malink är inte lika skiftande som form-
erna. 'Utmattad, trött, förbi, medtagen', 'klen, svag', 'sjuk, krasslig' återkommer 
på beläggen. När det gäller rna/ack uppges någon gång även 'sömnig, dåsig, slö', 
sällsynt även 'moloken, ledsen'. Formen malas meddelar inte bara att någon är 
'krasslig' utan även att något är 'trasigt'. Malink har anknutits till linka i det norra 
utbredningsområdet; det dåliga hälsoläget består ofta av något kroppsligt lyte, 
hälta t.ex. Denna innebörd har som tidigare nämnts även fallit och blesserad i de 
norra delarna av landet. 

Sjangsera av franska changer 'ändra, förändra' och sjappera av franska &hap-
per 'fly, undkomma' o.d. kan i dialekterna, även de finlandssvenska, beskriva 
förändringar till det sämre både när det gäller sak och person. Sjangsera har stor 
utbredning. Använt om person, och i all synnerhet om kvinna, talar det om att 
vederbörande förlorat i utseende, tacklat av, blivit ful. Ålder eller sjukdom kan 
vara orsak. Sjappera har en mer begränsad utbredning, betyder allmänt 'krångla, 
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svika, försvagas' och kan beskriva att en människas krafter sviker, att syn och 
hörsel försvagas och mera diffust att någon är uttröttad, förbi. 

Bland adjektiv som kan användas för att beskriva god hälsa har Kärrlander 
nämnt blommerant, kojös och kurant. Hittills har jag inte stött på fler i dialekt-
materialet. 

Blommerant, franska bleu mourant 'blekblå', har mycket liten utbredning i dia-
lekterna. De fa beläggen från Dalarna och Norrbotten anger betydelserna 'frisk 
och sund, grann, blomstrande (i hyn), rödblommig'. 

I betydelserna 'frisk, kry, livskraftig' är även kojös sparsamt belagt i södra 
Götaland. Denna innebörd av ordet kan ha utvecklats ur betydligt vanligare 'stolt, 
kavat, övermodig, stursk, kaxig, högfärdig, mallig' m.fl. betydelser som snarast är 
karaktärsbeskrivande. Franska curieux 'nyfiken, sällsam' — kanske hellre den 
feminina formen curieuse — ligger bakom en mängd skiftande former. 

Till skillnad från blommerant och kojös har kurant, franska courant av courir 
'löpa, springa', stor utbredning i dialekterna. Formen har förändrats mycket litet. 
De vanligaste betydelseuppgifterna är 'frisk, kry, pigg, i form', även 'frimodig' 
förekommer. Ordet står ofta i nekande sats av typen »han är inte riktigt kurant 
idag». 

Franska lånord för sinnesstämningar 

Den andra kategorien, franska lånord för sinnesstämningar, har flera berörings-
punkter med hälsa. Sjukdom inger oro. Stark oro i sin tur är knappast befrämjande 
för hälsan. God hälsa, om vi alls reflekterar över den, borde medföra ett lätt sinne-
lag vilket anses ha positiv inverkan på hälsan. 

Två ord som kunnat användas vid beskrivning av ett oroligt sinne är altererad 
av franska alterer och anpbz, franska en peine. Båda orden har tagits upp i OSD. 
De förekommer också i finlandssvenska mål. 

Alterera betyder dels 'förändra, försämra', dels, och då vanligen som perf. 
part., 'uppröra, oroa, uppskaka, skrämma'. De sistnämnda betydelserna finns i 
dialekterna där också betydelserna 'ivrig, entusiastisk, angelägen' förekommer. 
Ordet har en rad alternativa former som kan studeras i OSD. Utbredningen för 
ordet är förhållandevis stor. 

Belägg på anpM finns från Svealand och angränsande områden, och även från 
Västerbotten. Skiftande former som OSD redovisar tyder bl.a. på anslutning till 
andra ord. De betydelser som uppges liknar i mycket dem som återges i artikeln 
alterera. 

Ur betydelsesynpunkt har ordet inkiett, franska inquiet 'orolig', utvecklats på 
samma sätt som altererad och aniAn. Betydelserna 'orolig, ängslig, nervös', även 
'bekymrad' har belagts på sina håll i Götaland och Svealand men fr.a. i Norrland; 
betydelserna 'ivrig, (mycket) angelägen, ivrigt intresserad, enträgen' i Götaland 
och Norrland. Betydelser som utgår från de föregående är 'noggrann, kinkig', lik-
som 'snål, gnidig'. Utbredningen för ordet är relativt stor. Formerna skiftar en hel 
del. Mera avvikande former som hin/det (Värmland, Uppland), intiätter 
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(Blekinge), ätikätt (Dalarna), ettigett (Blekinge) visar att man försökt anknyta det 
främmande ordet till något bekant. 

Franska lånord för mänskliga egenskaper 

När det gäller den tredje kategorien, franska lånord för mänskliga egenskaper, 
tycks dialekterna i allmänhet ha fler ord för mindre uppskattade egenskaper än för 
goda sådana. Franska ord har kunnat komplettera och nyansera. 

I uppsatsen Franska låneord i folkmålen ställer Ingemar Ingers (1958:149) frå-
gan: »Varför har vissa låneord fått fotfäste i folkmålet men andra icke? Så t.ex. är 
briljant och gentil fullt gångbara i folkligt tal, däremot icke charmant och ele-
gant.» Delvis annan uppfattning beträffande charmant har Elof Hellquist 
(1911:233),_ som anser att detta ord »trängt rätt djupt ner i samhällslagren 
Briljant, franska brillant 'lysande, förträfflig', används som allmänt berömmande 
epitet medan charmant, franska charmant, brukas »i sht i salongsspråk [...]», 
enligt SAOB. Ingers uppfattning beträffande briljant har knappast stöd i mate-
rialet. Briljant liksom även charmant är mycket sparsamt belagda. Briljant an-
vänds som uppskattande omdöme om både vagn och flicka. Användningsområdet 
för charmant klargörs i en upplysning från Skytts härad, Skåne, 1847: »[...] äfwen 
nu, sedan ordet charmant insmugit sig bland dem, har jag wäl hört omtalas en 
charmant häst och till och med en charmant gris, men aldrig ännu en charmant 
flicka». 

Sjangtil av franska gentil 'förnäm; artig, vacker' har av Hellquist (1948:276) 
betecknats som »ett 1800-talsord som betydligt sjönk i kurs redan under seklets 
förra hälft». I dialekterna är det mycket vanligare än briljant och charmant. 
Utbredningen är relativt stor. Betydelserna 'frikostig, generös' uppges sporadiskt, 
så även 'artig, hygglig'. Mera frekventa är betydelserna 'fin, fin av sig, prydlig, 
vacker, flott'. Lite obestämda betydelser som 'magnifik, utmärkt, bra' används 
både om sak och person. 

Ordet suverän förekommer dels som subst., dels som adj.; här redogör jag för 
adjektivet. Det huvudsakliga utbredningsområdet är Götaland, Svealand och 
Gästrikland. Suverän, av franska souverain 'högst fullkomlig' o.l. (ursprung är 
latinets super 'över'), har formen severin i södra Götaland. I Svealand och angrän-
sande landskap förekommer bl.a. formerna sufrän, sufren, sufre och superen. 
'Härsklysten, tyrannisk, stolt, högdragen, förnäm av sig, övermodig, stursk', även 
'frän, elak, morsk' är de vanligaste betydelserna. Andra i riksspråket vanliga bety-
delser som 'självständig, oberoende' förekommer mera sällan, liksom 'ofelbar, 
överlägsen, duktig'. 

Franska lånord för kommunikationen mellan människor 

Ett samtals karaktär präglas vanligen av dess innehåll. Det urval franska ord i den 
fjärde kategorien, som karakteriserar kommunikationen mellan människor, ger 
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intryck av att sådana använts främst vid beskrivningen av mera temperamentsfulla 
utbyten mellan människor. 

Ackordera har tagits upp i OSD, häfte 1, och kan närmare studeras där. Dess 
ursprung är franska accorder 'hopjämka, försona, förlika' etc. Utbredningen i dia-
lekterna är stor. Formen har inte utsatts för några större förändringar. I kort sam- 
manfattning uppger de två första betydelsemomenten i OSD betydelserna 'avtala 
(om ersättning)', 'underhandla (om pris)'. Dessa har varit allmänt kända. Det gäl-
ler även ackordera enligt det tredje momentet, 'överlägga, resonera'. I det fjärde 
specificeras samtalet: 'högljutt (o. häftigt) samtala, tvista, träta, gräla'. Denna be-
tydelse är känd i Götaland och Svealand. Det femte momentet innehåller betydel-
sen 'stämma överens, passa ihop'. 

Enligt Hellquist (1948:149) är domdera en folklig ombildning av 
»likbetydande» svenska och norska dialekters dominera i anslutning till kommen- 
dera och möjligen,  även dundra. Domdera har mycket stor utbredning i svenska 
dialekter både i Sverige och Finland. Detta och en påfallande formrikedom talar 
för att ordet nyttjats flitigt. Sporadiskt anges i dialektmaterialet betydelserna 
'skryta, bravera'; betydligt vanligare är uppgifter som 'gorma, ryta, föra oväsen, 
bullra, regera, skrika och kommendera, vara högröstad, befalla, gräla'. Inledande 
anmärkning kan vara »ofta om präst från predikstol». Andra lånord t.ex. ackor-
dera, diskutera, kommendera, regera, tornera har använts av en del upptecknare 
för att förklara innebörden hos domdera. 

Parlamentalparlamentera behandlas inte närmare i detta sammanhang. Näm-
nas ska endast att betydelsen i mycket motsvarar de båda nyssnämnda ordens. 
Men det finns belägg som talar för att parlamentalparlamentera också kan avse 
någorlunda fredliga samtal. 'Hålla samkväm el. samtal', 'mycket och ivrigt tala 
om ngt' är uppgifter från Östergötland. Från Uppland anges 'småprata, parlamen-
tera, diskutera'. 

Tornera 'kämpa i ringränning, tornerspel' är ett tidigt lån. Ursprung är forn-
franska torner 'vända (med hästen)'; tyska är det förmedlande språket. Dialekt- 
materialet har belägg från delar av Götaland, Svealand och Norrland. Ordet har 
belagts även i finlandssvenska mål. Former med och former utan r, dvs, tor-
neraltonera o.d., växlar inom eller mellan olika utbredningsområden. Former med 
r förekommer i Skåne och Halland. Former utan r påträffas i andra delar av Göta- 
land och även i Värmland. I Uppland och Dalarna växlar r- lösa former med r-
former. I Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen och Jämtland är formerna nästan 
undantagslöst utan r. I Västerbotten, slutligen, förekommer båda formerna. Ordets 
betydelser i dialekterna är, oavsett form, 'bullra, väsnas, storma, dundra, bråka, 
domdera, skrika, larma, regera, gorma, träta, gräla, kommendera, befalla'. Weste 
(1807:1273) har översatt tornera med bl.a. franska tonner som betyder 'dundra, 
knalla' (om åskan) och i bildlig användning 'häftigt tala, ivra emot el. bestraffa'. 
Möjligen har vi i dialekterna med två ord att göra, både tornera och tonnera, det 
första, tornera, med betydelsen 'bullra, larma, dundra' utvecklad ur den ursprung-
liga betydelsen 'kämpa i ringränning', eventuellt med anknytning till tor, toren 
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'åska(n)', det andra, tonnera, med de ursprungliga betydelserna 'åska, dundra' 
övergående i bildligt 'häftigt tala, fara ut mot' o.l. 

Diskussion 

Efter att ha synat detta urval av franska ord kan jag konstatera att kategorierna till 
stor del består av ord med ett negativt innehåll, använda för att beskriva kropps-
liga besvär, ett oroligt sinne, mindre angenäma egenskaper, häftiga ordväxlingar. 
Undantag finns, men antingen har dessa liten utbredning i dialekterna eller har de 
förlorat det starka positiva värdeinnehåll de hade eller fortfarande har i franska. 
De tre första orden i kategori ett, fallilfallit, blesserad och malacklmalink beskri-
ver varierande slag av ohälsa, alltså knappast något positivt. Orden för föränd-
ringar med avseende på hälsan, sjangsera, sjappera innebär försämringar i hälso-
läget. Ordet blommerant har förvisso en klart positiv innebörd 'frisk, sund, grann, 
blomstrande, rödblommig', men utbredningen är ytterst begränsad. Kojös kan 
användas i positiv bemärkelse för att tala om att någon är 'frisk och kry', men 
betydelsen har en mycket begränsad utbredning. Kurant 'frisk och kry' innebär 
något positivt, men ordet förekommer ofta i nekande sats, talar alltså om att någon 
inte mår så bra. Orden i den andra kategorien, altererad, anpb: och inkiett ger 
uttryck åt människors oro, bestörtning, nervositet eller bekymmer. En utveckling i 
något mera positiv riktning innebär kanske betydelser som 'ivrig, entusiastisk' etc. 
I den tredje kategorien ingår flera ord vars ursprungliga innebörd är mycket posi-
tiv, briljant, charmant. Att döma av ordens obetydliga utbredning har just inget 
behov funnits av dem. Den tidigare positiva innebörden av ordet gentil 
'hänsynsfull', 'elegant, fin' har inte sällan en ironisk udd. Men gentil kan också 
karakterisera en frikostig, generös person. I första hand negativ innebörd har suve-
rän, 'oberoende, tyrannisk, övermodig, elak'. De i riksspråket mera kända betyd-
elserna 'överlägsen, ofelbar, duktig' har ingen stor utbredning i dialekterna. När 
det gäller den fjärde kategoriens ord som karakteriserar samtal mellan människor, 
ackordera, domdera, parlamentalparlamentera och tornera är det inte direkt en 
vänlig samtalston de beskriver. Den vackra innebörden av franska accorder 
'hopjämka, försona, förlika' känns avlägsen vid läsning av OSD:s fjärde bety-
delsemoment, 'tvista, träta, gräla' m.m. Medan domdera och tornera enbart be-
skriver hur människor gormar, skriker och kommenderar, grälar och bråkar kan 
parlamentalparlamentera även användas för att känneteckna ett »normalt» samtal. 

Inledningsvis formulerades en hypotes med ungefär denna innebörd: Områden 
som är centrala för oss människor samtalar vi gärna om. Behovet blir därvid stort 
att variera den språkliga dräkten, kanske för att väcka intresse för innehållet och 
hålla detta intresse vid liv. Ibland förslår inte det egna språkets uttrycksmöjlig-
heter, vi lånar ord från andra språk för att fylla ut luckor, för att nyansera och vari-
era. Detta är något mycket allmänmänskligt och man har gjort på samma sätt 
bland dialekttalande. Möjligheter att låna har inte fattats. Det dialektmaterial som 
ligger till grund för denna studie uppvisar prov på att man anpassat de främmande 
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orden genom diverse ombildningar. De har fungerat väl som medel att variera och 
efter hand har de integrerats. De fyra centrala områden i sfären närmast människan 
jag valt att fokusera är inte de enda där franska lånord används; sfären kan vidgas. 
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Från parlament till pärra? 
BIDRAG TILL EN DISKUSSION 

Av Karin HalMn 

INLEDNING 

Ordet pärra dök upp i ett samtal som jag för några år sedan hade om sträv-
samma förhållanden bland arbetarfamiljer på en liten ort i Uppland under 
tjugotalet. Jag kände inte igen ordet och bad därför min sageskvinna att 
upprepa vad hon just sagt. »Vi ska allt pärra lite till», sa hon. Av samman-
hanget förstod jag att det gällde för en hårt prövad familj att knoga på ett 
tag till, ge sig till tåls. Men vad var det för ett ord? 

Samlingarna till Ordbok över Sveriges dialekter (OSDs) ger inte alltid 
svar på den sortens frågor men vägledning kan man få. Klart var att ordet 
fanns och i betydelser som motsvarade mitt första intryck. Utbredningen i 
Uppland var påfallande, beläggen från Dalarna och Lappland mera enstaka, 
i Ångermanland ökade beläggtätheten. Frågan om ordets ursprung kvarstod 
dock. I det läget fick jag Carl-Eric Thors uppsats »Från fr. parlament till 
österbottn. dialekters pärra 'retas'» i min hand. Redan titeln angav att Thors 
såg ett samband mellan pärra i de österbottniska dialekterna och ett franskt 
lånord. Franska lånord i de svenska dialekterna är sedan länge föremål för 
mitt intresse och här gavs tillfälle att närmare gå in på ytterligare ett. 

I en uppsats från 1997, »Franska lånord i de svenska dialekterna — ett 
behov av variation», redogör jag för några lånord av franskt ursprung i dia-
lekterna som speglar olika områden i människors liv. Jag indelar lånorden i 
fyra kategorier: 1) ord för hälsotillstånd, 2) ord för sinnesstämningar, 3) ord 
för mänskliga egenskaper och 4) ord för kommunikation mellan människor. 
I den fjärde kategorin ingår bl.a. parlamenta och parlamentera, som i sam-
manhanget berörs rätt flyktigt. En översikt av ordboksuppgifter om dessa 
båda ord och substantivet parlament, som de är avledningar till, utgör en 
första del av denna uppsats. Översikten bildar bakgrund till uppsatsens 
andra del där jag diskuterar Thors syn på förhållandet mellan parlament och 
pärra. 

En kortare version av denna uppsats framfördes som föredrag vid den sjätte nordiska dialekto-
logkonferensen i Karis 1998 och kommer att publiceras i Folkmålsstudier 39, 1999. 
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KÄLLOR OCH MATERIAL 

Uppgifter om franskans parlement och parlementer är hämtade ur Gode-
froy: Dictionnaire de l'ancienne langue frangaise. — För att få en upp-
fattning om möjliga inlåningsvägar in i svenska språket, dvs, vilka för-
medlande språk som kan komma ifråga, om inlåningen inte skett direkt, 
har uppgifter samlats om ordens former och betydelser i lågtyska, hög-
tyska, nederländska och danska ordböcker, nämligen Schiller—Löbben: 
Mittelniederdeutsches Wörterbuch, Lasch—Borchling: Mittelniederdeut-
sches Handwörterbuch, Grimm: Deutsches Wörterbuch, Verwijs—Verdam: 
Middelnederlandsch Woordenboek, Kalkar: Ordbog til det xldre danske 
sprog, och Ordbog over det danske sprog (ODS). — I Söderwall: Ordbok 
öfver svenska medeltids-språket och Svenska Akademiens ordbok (SAOB) 
har ordens historia i det svenska språket kunnat följas. — En inblick i hur 
parlament, parlamenta och parlamentera utvecklats i de svenska dialek-
terna ger artiklarna i Rietz: Svenskt dialekt-lexikon och OSDs som kom-
pletterats med material från f.d. ULMA och DAG.' När det gäller danska 
dialekter har Feilberg: Bidrag til en ordbog over jyske almuesmål varit 
källa. Mycket översiktligt, på grund av att undersökningen annars hade bli-
vit alltför omfattande, har uppgifter från det pågående arbetet med Jysk 
Ordbog behandlats. — Utvecklingen av parlament, parlamenta och parla-
mentera i de finlandssvenska dialekterna framgår av artiklarna parlament, 
permenta och permentera i Vendell: Ordbok över de östsvenska dialek-
terna. Jag har också tagit del av materialet i samlingarna till Ordbok över 
de svenska folkmålen i Finland (F0s).2  Det sverigesvenska och det fin-
landssvenska dialektmaterialet redovisas i anslutning till uppsatsens andra 
del. 

BELÄGG I ORDBÖCKER 

Svenskans parlamentera och den kortare formen parlamenta är avled-
ningar till parlament, av franskans parlement. Detta ord är i sin tur en 
avledning till parler 'tala' av latinets parabolare 'tala', bildat till parabola 
'ord'. Parlement hade i fornfranskan skiftande former, t.ex. parlement, 
parlemant, perlement, parloment, pallement. Förutom den statsrättsliga 
betydelsen kunde ordet betyda 'entretien', 'conversation', 'pourparlers', 
'confaence'. Innebörden hos verbet parlementer motsvarade den hos sub-
stantivet och var 'avoir un entretien', 'entrer en pourparlers', 'traiter en 
conf&ence' m.m. 

' Kompletterande material från Bohuslän och Dalsland har Maria Löfdahl, DAG, försett mig 
med och jag tackar för detta. 
2  Jag tackar ordbokschefen Peter Slotte för goda råd och snabba svar på en rad frågor och 
Caroline Sandström och Carola Åkerlund för värdefull hjälp med material ur FOs. 
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Parlament betydde i medelhögtyskan 'besprechung, disputation, ver-
sammlung' . Nyhögtyska former är parlament, parlement, och, under 1500-
talet, även perlament. Förutom betydelsen 'Högsta domstolen' hade parla-
ment fortfarande i äldre nyhögtyska, liksom i medelhögtyskan, en mera all-
män innebörd: 'versammlung, gesellschaft, worin berathen oder tumultuirt 
wird'. Verbet parlamentieren, parlementieren, av medeltidslatinets paria-
mentare, kunde betyda 'underhandla', men enligt språkprov även 'skrika, 
väsnas, bråka' o. likn. 

I medellågtyskan uppträder parlament i många former: parliament, 
parlement, parliment, parelemönt, perlament, perlement, parlment, pur-
lemt. Ordböckerna redovisar två betydelser: a) 'Zusammenkunft', 'Be-
sprechung' , b) 'Auseinandersetzung'. 

Verwijs—Verdam anger för medelnederländskan bl.a. formerna paerle-
ment , parlament, parliment och perlement . Bland betydelserna kan nämnas 
'högtidligt tal' (motsv. lat. oratio), 'samspråk, diskussion', även 'ordstrid' 
och 'underhandling', 'överläggning', 'sammankomst, möte'. Närmast redo-
görs för statsrättsliga betydelser. Slutligen uppges betydelsen 'tvist, oenig-
het' o. dyl., som anses vara utvecklad ur den av 'ordstrid'. Betydelsen 'ovä-
sen, uppror, oro' o. dyl. ingår också i betydelsebeskrivningen. Verbet par-
lementen, avledning till substantivet parlament, förekommer bl.a. i formen 
perlementen. Även formen parlementeren har dokumenterats. Ordet be-
tydde under 1600-talet 'prata, tala'. Betydelsen 'samtala, överlägga' har 
anknytning till motsvarande betydelse hos substantivet parlament. Även 
betydelsen 'tvista, kivas, käbbla' o. likn., som var levande ännu under 1600-
talet, anknyter till motsvarande betydelse hos substantivet. 

För den äldre danskans del anför Kalkar formernaparlament(e) och par-
lement, perlamente och perlemente m.fl. Han hänvisar för jämförelse till isl. 
parlament, mIty. parlement, perlement, mlat. parlamentum samt till fsv. 
perlament och sv. dial. perlemente. Två betydelser tas upp: 'sammenkomst, 
raadslagning' och 'strid, ufred, uro'. Avlett av substantivet är verbet per-
lamentes 'strides, kives'. 

ODS redovisar formerna parlament, parlement och pertement. Formen 
parlement anges som numera dialektal och formen perlement som endast 
förekommande i en arkaiserande eller dialektal betydelse. I den etymolo-
giska parentesen hänvisas till ä. nyda. parlament(e), parlement(e), perla-
ment(e), perlement(e), fda. perlement 'strid, oprvie och till isl. parlament 
'sammenkomst, strid'. Det uppges att ordet närmast kommer från medellåg-
tyskans parlament, perlement 'forhandling, raadslagning, ordveksel, trxtte, 
strid' och medeltidslatinets parlamentum, eg. 'forhandling'. Som första 
betydelse tar ODS upp den arkaiserande eller dialektala, dvs. 'ordveksel 
(isxr: af en vred, ophidset art), trxtte, klammeri', 'optOjer'. Parlament i 
betydelsen 'dömande och lagstiftande församlingar i England och Frank-
rike' är nytt lån. Verbet parlamentere (tidigare parlementere) 'under-
handle'; 'forhandle (for at opnaa noget)', 'veksle ord, snakke (vidt och 
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bredt, frem och tilbage)' (den senare betydelsen är vardaglig), är en avled-
ning till substantivet. I den etymologiska parentesen jämförs med ty. parla-
mentieren och fr. parlementer. 

Parlament(e) och variantformen perlament lånades in i svenska språket 
redan under yngre fornsvensk tid. Söderwall behandlar de båda formerna i 
två artiklar. Ordens betydelser är i det närmaste identiska: 'tvist, oenighet' 
för parlament(e) och 'ordväxling, träta, kiv', eg. 'talande', för perlament. 

SAOB behandlar såväl parlament som de arkaiserande sidoformerna 
parlement(e), perlament(e), perlement(e) o. dyl. i samma artikel och jämför 
med de fornsvenska formerna parlamente, perlament 'träta, kiv' m.m. och 
sv. dial. perlemente 'gräl, oväsen' m.m. Jämförelser görs också med t.ex. 
forndanskans perlement 'strid, uppror', isländskans parlament 'samman-
komst, strid' och medellågtyskans parlament, parlement, parliment. Det 
meddelas att former som börjar på perla- (pär-) belagts fram till 1701. Tys-
kans parlament, engelskans parliament, franskans parlement, vilka syftar 
på dels äldre, dels mera sentida förhållanden i de berörda länderna tas upp 
som jämförelse. Ursprunget till parlament är enligt ordboken fornfranskans 
parlement 'samtal' m.m. Slutligen jämförs också med medeltidslatinets 
parlamentum ' samtal, herrdag, riksmöte'. 

Betydelserna har delats upp på två huvudmoment. De tidigaste betydel-
serna 'gräl, träta, häftig ordväxling', 'oljud, oväsen', 'bråk, krakel' o. dyl. 
och de föråldrade betydelserna 'ofred, strid', 'våldsam oro' m.fl. tas upp i 
två moment under I. Under II meddelar ordboken bl.a. betydelser som avser 
statsrättsliga förhållanden i olika länder, både äldre och mera sentida. I ett 
sista moment kommenteras uttrycket gatans parlament som bl.a. översätts 
med 'pöbel'. 

När det gäller verbet parlamenta, bildat till parlament, hänvisas i den 
etymologiska parentesen till sv. dial. perlementa 'tala mycket om något, 
hålla oväsen, träta och svärja'. För parlamenta uppges betydelserna 'gräla, 
föra oväsen, bråka, ställa till krakel; i sht: slåss'. Belägg på verbet finns från 
1542-1656. 

I artikeln parlamentera karakteriserar SAOB formerna parlementera, 
perlamentera och perlementera som varande i bruk »förr». Från 1581-1655 
finns belägg som börjar på perle- (äv.  . pär-). Följande betydelser anges: 'för-
handla, underhandla' (i fråga om representanter för stater och orter); 'under-
handla' (i vardaglig bemärkelse — det gäller enskilda personers mellanha-
vanden för att söka utverka något), 'resonera'; 'gräla, skälla, bråka, ställa till 
krakel, »leva om», föra »busliv», slåss'; äv. 'föra oväsen' (dessa sistnämnda 
betydelser, belagda 1551-1695, betecknas som föråldrade). 

Jag redovisar avslutningsvis belägg på de aktuella orden i några dialekt-
ordböcker. 

I sin ordbok över jylländska dialekter upptar Feilberg i artikeln parle-
ment formerna palemce'nt, pelemi'nt, pcelemi'nt och betydelsen 'ordstrid'. 
Ordet kan också ha en mera neutral innebörd: 'prat'. Feilberg hänvisar till 
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mlty. parlement 'sammankomst, ordstrid' (enl. Schiller—Liibben) och ital. 
parlamento. 

Jysk Ordbog har inte nått fram till parlament, parlamentera. Jag har dock 
haft tillgång till en preliminär ordlista i dataversion, där jag fått fram kort-
fattade uppgifter om uppslagsorden parlament, parlamentere och paria-
mentes. Betydelsen hos parlament uppges vara 'skeenderi, klammeri' (dvs. 
'gräl, bråk, slagsmål') och hos parlamentes 'skxndes' (dvs. 'gräla, bråka'); 
för parlamentere finns ingen uppgift om betydelse. 

I artikeln perlemente subst. anför Rietz betydelserna 'gräligt samtal, bul-
lersam träta', 'oväsen' och formerna pelement från Småland, pellemente och 
pollement från Skåne. Han jämför med norskt pelemente och äldre danskt 
parlament 'gräl, split'. Verbet perlementa betyder enligt Rietz i Västman-
land 'hålla oväsen, träta och svärja'; för pälnzenta (Östergötland) och pel-
menta, permenta (Uppland) uppger han betydelsen 'mycket och ivrigt tala 
om en sak'. 

Enligt Vendells ordbok över de östsvenska dialekterna — Wessmans 
innehåller inga artiklar om parlament eller parlament(er)a — har parlament 
uttalsformen pa'lamänt och betydelsen 'pöbel, pack'. Vendell jämför med 
ä. da. och fsv. parlamente och sverigesvenska dialekters perlemente enligt 
Rietz. I artikeln permenta, fin1.-sv. dial. form för parlamenta, anges uttals-
formerna pärrmä'ntt(a) och prämä -ntt(a) och betydelserna 'streta' och 'tala 
ivrigt eller häftigt'. Också i detta fall hänvisar Vendell till Rietz ordbok för 
jämförelse. Permentera, motsvarande parlamentera, uttalas pä'rrmänt& 
och betyder 'illa behandla, fara illa med någon'. 

RESUMÉ AV CARL-ERIC THORS UPPSATS 

Pärra eller pärras betyder 'retas' i österbottniska folkmål, t.ex. i Oravais-
målet, Thors eget. Enligt Vendells och Wessmans ordböcker betyder det 
också 'streta emot'. Wessman har belägg från socknar i.Åboland och 
Nyland och i Folkmålskommissionens samlingar (FMKs) har Thors funnit 
ett belägg från Kumlinge i den öståländska skärgården med betydelsen 
'vara missnöjd' el. dyl. Thors uppfattning är att pärra bör sammanhållas 
med ordet permenta (pärmänta, prämänta o. dyl.). Detta ord är, enligt 
Vendells ordbok, belagt från Nyland, Åboland och Åland. Uppgifter om att 
ordet belagts även i Sydösterbotten har Thors fått fram i FMKs. Han menar 
att ordets betydelser, 'streta, tala ivrigt eller häftigt', stämmer väl med 
betydelser som uppgivits för pärra. Med exempel från Rietz visar Thors att 
permenta o. dyl. också förekommer i Sverige och han meddelar att ordet på 
1500- och 1600-talet enligt SAOB kunde betyda 'bråk, krakel' och att for-
mer med -e- i förleden då var vanliga. Söderwalls uppgifter om paria-
rnent(e) och perlament tar han upp och för i det sammanhanget fram sub-
stantivet perlas 'gräl, strid', även det från Söderwalls ordbok. Thors menar 



114 Karin HalMn 

att detta ord är en bildning till ett icke belagt fornsvenskt verb perla 
'bråka', som bildats till fsv. perlament, och han håller för sannolikt att det 
»nutida dialektordet pärra är [...] en parallellbildning till perla» och att till 
permenta har bildats ett pärra. När det gäller utbredningsbilden för per-
menta nämner Thors Pelementgrund i Pedersöre skärgård i norra Österbot-
ten, som enligt hans mening innehåller ett äldre svenskt perlament och bör 
tolkas som 'Trätgrund'. 

Thors har funnit att parlament eller perlement i betydelsen 'strid' o. dyl. 
är känt från äldre danska, liksom verbet perlementes 'strides, kives'. Från 
ODS kommer uppgiften att även nutida arkaiserande danska känner parla-
ment eller perlement i betydelsen 'ordveksel (isxr: af en vred, ophidset art), 
trxtte, klammeri, optOjer'. Betydelseuppgifterna 'Wortwechsel, Gezänk, 
Streit' för parlament har Thors hämtat från Schiller—Liibbens medellåg-
tyska ordbok. Thors säger sig dock inte känna till någon form på perl- i låg-
tyskan. Både i medelhögtyskan och i äldre nyhögtyska hade parlament 
enligt Grimms ordbok betydelsen 'versammlung, gesellschaft, worin 
berathen oder tumultuirt wird'. Men det är i medelnederländska texter som 
de bästa exemplen på betydelsen 'ordstrid, tvist' finns, menar Thors utifrån 
uppgifter ur Vervijs—Verdam. Där förekommer inte bara den allmänna bety-
delsen 'gepraat' utan också betydelser som 'woordenstrijd, geschil [träta]' 
och 'oneenigheid, twist'. Exempel på skiftande former är parlement, paer-
lement och perlement. Ett verb, parlementen (ofta i formen perlementen), 
som kan betyda 'twisten, kijven, kibbelen [träta]', förekommer också. Både 
betydelsen 'tvist'och -e- form finns alltså i medelnederländskan, konstaterar 
Thors. Han påpekar att parlament egentligen är ett franskt ord, men forn-
franskans parlement och sidoformenperlement tycks inte ha haft betydelsen 
'tvist'. Uppsatsen avslutas med följande uttalande: »Formen perlement och 
betydelsen 'tvist, ordstrid' har således kommit från nederländskt eller kan-
ske västligt lågtyskt område och fått spridning i Norden under senmedelti-
den. Avläggare till den nämnda formen och med likartad betydelse före-
kommer i nutida svenska dialekter. Det österbottniska pärra är en bildning 
till förleden i per(le)ment» (s. 36). 

KOMMENTARER 

Det är en kort och kärnfull, mycket elegant och bestickande uppsats, som 
Thors har skrivit. Den ger dock anledning till en del frågor och invänd-
ningar. Det är möjligt att det franska ordet parlement i den form och bety-
delse det vanligen har i Norden, nämligen perlament 'tvist, ordstrid', kom-
mer från nederländskt eller kanske västligt lågtyskt område som Thors 
menar. Men hans motivering (s. 35 f.): »Någon form med förleden perl-
känner jag inte från medellågtyskan» är lite förbryllande. Schiller—Liibben 
är Thors källa och förvisso finns inga -e-former i huvudet till artikeln par- 
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lement, men språkprov längre fram i artikeln innehåller exempel på sådana 
former. ODS och Verwijs—Verdam ger också tydliga fingervisningar om 
att sådana faktiskt existerat. Det nederländska perspektivet blir mot den 
bakgrunden inte riktigt lika självklart. Lika sannolikt är att inlåningen skett 
via lågtyska eller danska att döma av former och betydelser som meddelas i 
t.ex. Lasch—Borchling och Kalkar. Men det är andra inslag som väcker de 
egentliga frågorna. Av uppsatsen framgår att Thors material består av upp-
gifter ur ordböcker över de östsvenska dialekterna som kompletterats med 
material från FMKs när det gäller både pärra(s) och permenta. Till det 
senare ordet har han funnit jämförelsematerial i Rietz ordbok, nämligen 
perlementa o. likn. Eftersom uppsatsen publicerades 1973 då arbetet med 
Ordbok över Sveriges dialekter sedan länge var igång, hade material ur 
OSDs kunnat ge ytterligare upplysningar om utbredning, former och bety-
delser för perlementa o. dyl. i Sverige. 

I Rietz ordbok finns också en artikel om ordet pärra. Rietz anger bety-
delsen 'bry, reta' och efter språkprovet proveniensen Finland. Thors kan ha 
haft tillgång till motsvarande uppgift på hemmaplan och inte sett någon 
anledning att kommentera Rietz artikel. Under uppslagsordetparra, tidigare 
i ordboken, har Rietz tagit upp det som nog måste ses som de sverigesvenska 
dialekternas motsvarighet till pärra. Hans betydelseuppgift 'draga med 
ansträngning' kommer från Roslagen i Uppland. OSDs har, som nämnts, ett 
flertal belägg på pärra, de flesta från Uppland, men pärra har belagts också 
i Dalarna, Ångermanland och Lappland. Det som kan utläsas av OSDs till-
sammans med Rietz uppgifter tyder på ett samband mellan det sverige-
svenska och det finlandssvenska pärra. Också Vendells artikel om adjekti-
vet pärrig 'motsträvig', som innehåller en jämförelse med uppländskt pär-
rig 'ansträngande, påkostande', indikerar en anknytning mellan pärra i 
Sverige och pärra i Finland. 

Jag har ingen invändning mot Thors uppfattning om de fonetiska likhe-
terna mellan orden permenta (vanligtvis i formen pärrmä'nta o. dyl.) och 
pärra, inte heller mot den föreslagna ordbildningstypen — den nämligen att 
pärra skulle ha bildats till förleden i permenta. Till den finns paralleller. 
Verbet permenta har bildats till substantivet per(le)ment, liksom den längre 
formen permentera. Enligt Olof Thorell (1981 s. 142) kan viss konkurrens 
råda mellan verbsuffixen -era och -a, vanligen med olika betydelse hos här-
med bildade verb. Han nämner som exempel chockera: chocka, kontrolle-
ra: kolla, lackera : lacka. Alfred Nordfelt (1901 s. 62, 66) har liknande 
exempel: echappera : sjappa, kvittera : kvitta, och i OSDs finns t.ex. man-
kera : manka. Men de mera sentida arr och arra av arrangemang eller 
arrangera, komp och kompa av ackompanjemang eller ackompanjera kan-
ske tydligare illustrerar den typ av ordbildning som Thors föreslår för ordet 
pärra. Den parallell som Thors själv för fram vilar på något osäker grund, 
jag citerar: »Substantivet perlas n ['gräl, strid'] är enligt min mening en 
bildning till ett icke belagt fsv. verb perla 'bråka', som bildats till fsv. perla- 
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ment. Det nutida dialektordet pärra är väl sannolikt en parallellbildning till 
perla: till permenta har bildats ettpärra» (s. 35).3  Ett exempel på att gränsen 
mellan ordleden i verbet permenta inte nödvändigtvis måste gå mellan per-
och -menta är kortformen pärma o. dyl. 'munhuggas' från Malax; belägg 
finns i FOs. 

PARLAMENTA, PARLAMENTERA OCH PÄRRA I DE 
FINLANDSSVENSKA DIALEKTERNA 

Material från FO 
Permenta 
Former: pärmantt el. pärmentt Petalax, pärmäntt(a) västra Åland, Pargas, Hitis, 
Nyland, pärme'ntt(a) Kimito, Tenala, prämäntt(a) Nyland, pärment(a) Pojo, Ingå, 
Sjundeå, Kyrkslätt, Helsinge, Sibbo, pirimentt(a) Snappertuna, pärme'nt(a) Karis, 
Lojo, Borgå, Liljendal, prement(a) Pärnå. 
Betydelser: 'käbbla emot (ngn), gräla på (ngn), tillrättavisa (ngn)' (allm.); 'bråka, 
stoja, väsnas' Petalax, västra Nyland, Sjundeå, Kyrkslätt, Helsinge, Karis; 
'behandla (ngn, ngt) illa' Tenala, Sjundeå; 'arbeta ihärdigt, streta med (ngt)' Peta-
lax, Nyland, Pojo, Tenala, Karis; 'bearbeta (ngt)' Petalax; 'streta emot (ngt)' Pojo, 
Tenala. 

Permentera 
Former: pärment& Pörtom, permenti& Närpes, pärmenter(a) Pargas. 
Betydelser: 'käbbla emot (ngn), gräla på (ngn), tillrättavisa (ngn)' Pargas; 
'behandla (ngn, ngt) illa' Pörtom, Närpes; 'arbeta ihärdigt, streta med (ngt)' När-
pes; 'bearbeta (ngt)' Närpes; 'streta emot (ngt)' Närpes. 

Thors utgår från sitt material när han talar om god överensstämmelse mel-
lan betydelserna hos permenta och pärra. Hans betydelseuppgifter och i 
viss mån även hans utbredningsuppgifter kan nyanseras med hjälp av mate-
rialet från FOs. När det gäller permenta utkristalliserar sig fyra betydelse-
moment. Betydelserna 'käbbla emot, gräla på och tillrättavisa (ngn)' finns 
allmänt på orter där ordet permenta belagts. Betydelsen 'bråka, stoja, väs-
nas' förekommer i södra Österbotten samt i västra och mellersta Nyland. 
Från västra och mellersta Nyland finns också belägg på betydelsen 
'behandla (ngn, ngt) illa'. Betydelserna 'arbeta ihärdigt, streta med (ngt)'; 
'bearbeta (ngt)' och 'streta emot (ngt)' finns i södra Österbotten och Ny-
land. Liknande betydelser har permentera, nämligen 'käbbla emot' etc., 
som har belagts i östra Åboland, där också formen permenta finns. Bety- 

Thors antar att perlas är ett tidigt exempel på de i finlandssvenska dialekter vanliga verbal-
substantiven på -as och hänvisar till Eskil Hummelstedt (1936 s. 160 ff.). En annan uppfatt-
ning om ordets ursprung har Alfred Nordfelt (1934 8. 153): »Då ordet [parlament, perlement] 
i franskan aldrig haft förstnämnda pejorativa betydelse ['ordväxling, bråk, oväsen'], kan 
denna hos oss ha berott på en förväxling med det likaledes från 1400:talet förekommande 
ordet perlas av franska parlage, onödigt pratande.» 
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pärra(s) (pärra emot o.d., 
pärrig) 
parlament (pärla- pärle-
pell(e)- pela- pele- o.d.) 
parlamenta (perl(e)- pel(e)-
per- pal(e)- o.d.), permenta 

y parlamentera (per(le)- päl-
par(r)- pall- o.d.), permentera 
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Parlament, parlament(er)a och pärra i de svenska dialekterna i Sverige och Finland. — Kartan 
visar former men i princip inte betydelser. Dock har belägg där betydelsen mer eller mindre 
avviker från huvudbetydelsen hos ordet pärra utmärkts genom tillägg av en rombformad 
prick inuti cirkeln, symbolen för detta ord. 

delsen 'behandla (ngn, ngt) illa' är känd från södra Österbotten, liksom 
betydelserna 'arbeta ihärdigt, streta med' och 'streta emot (ngt)'. 

Pärra 
Former: pärr Pedersöre, Purmo, Nykarleby, Munsala, mellersta Österbotten, södra 
Österbotten, pärr(a) Kumlinge, Pargas, Tenala, Ekenäs, Snappertuna; pärras 
Munsala, Korsholm, Svevlax, Malax, Närpes. 
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Betydelser: 'streta emot, göra motstånd, spjärna emot' södra Österbotten, Pargas, 
Ekenäs, Snappertuna (samma betydelse i förb. med emot Pedersöre, Purmo, Te-
nala); äv. 'envisas, envetnas' Nykarleby; 'gräla, strida, tvista' mellersta Österbot-
ten, Korsnäs; som deponens: 'munhuggas' Munsala; i förb. med emot: 'säga emot, 
opponera sig' Vörå; 'gnälla, gnata, tjata' Bergö; äv. 'diskutera' Petalax; 'reta (ngn), 
irritera (ngn), driva med (ngn), göra narr av ngn' Munsala, Oravais, Kvevlax, Vörå, 
Replot, Korsholm, Solv, södra Österbotten; som deponens: 'retas' Korsholm, Solv, 
Malax, Närpes; i förb. med på: 'ta illa upp, bli sårad' Kumlinge. 

Också när det gäller pärra framträder fyra betydelsemoment i materialet 
från FO. Betydelsen 'streta emot, göra motstånd' o. dyl. förekommer i 
södra Österbotten, östra Åboland och västra Nyland; i förbindelse med 
emot är betydelsen densamma i norra Österbotten och västra Nyland. Från 
mellersta och södra Österbotten har betydelsen 'gräla, strida, tvista' 
belagts, från södra Österbotten även 'gnata, tjata' och 'diskutera'. Betydel-
ser som förekommer i hela Österbotten är 'reta, irritera, driva med och göra 
narr av (ngn)'; pärra som deponens betyder 'retas' i mellersta och södra 
Österbotten. I förbindelse med på kan pärra betyda 'ta illa upp, bli sårad' 
på östra Åland. 

Vid en jämförelse av betydelserna hos permenta och pärra enligt FOs 
framgår likheter snarare än rena överensstämmelser. Sålunda kan de båda 
betydelserna hos permenta, 'käbbla emot, gräla på (ngn)' och 'bråka, väs-
nas', jämföras med betydelsen hos pärra: 'gräla, strida, tvista'. Det finns 
likheter också mellan betydelsen 'arbeta ihärdigt, streta med' och 'streta 
emot (ngt)' hos permenta och betydelsen 'streta emot, göra motstånd' hos 
pärra. Betydelsen 'behandla (ngn, ngt) illa' hos permenta kan möjligen 
jämföras med betydelsen 'reta, irritera' etc. hos pärra.4  

Kartan, som bygger på materialet från FO, visar att det huvudsakliga 
utbredningsområdet för permenta och permentera är Nyland, östra Åboland 
och Åland. Relativt få belägg finns från södra Österbotten. Det som, enligt 
Thors, skulle vara det nordligaste belägget, ortnamnet Pelementgrund i 
Pedersöre skärgård, vågar jag inte bygga på efter uppgifter från chefen för 
Ordbok över Finlands svenska folkmål Peter Slotte, som tänker sig en annan 
tolkning. När det gällerpärra ger kartan bilden av en jämn utbredning i hela 
Österbotten medan förekomsten i det sydfinländska området är mera gles. I 
rätt stor utsträckning tycks permenta och pärra ha skilda utbredningsområ-
den. 

Vid ett besök på den finska dialektordboken vid Forskningscentralen för de inhemska språ-
ken i Helsingfors framkom att permenta och pärra även förekommer i finska dialekter: pär-
mäntätä o. dyl. 'föra liv, gräla, skälla' etc.; pärrätä o. dyl. 'knota, knorra, gnälla, retas' etc. 
Pärmäntätä betraktas som lån från svenska dialekter. Beträffande pärrätä råder viss osäkerhet 
om ursprunget. Möjligen är det ett onomatopoetiskt ord vars semantiska utveckling påverkats 
av svenskan. Uppgifterna har hämtats från Suomen kielen etymologinen sanakirja 3 (1962), 
Suomen sanojen alkuperä 2 (1995) och Grönholm (1988). 
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SVERIGES VENSKT DIALEKTMATERIAL GÄLLANDE 
PARLAMENT, PARLAMENTA, PARLAMENTERA OCH PÄRRA 

Parlament 
Former: pellemente, pollement Skåne (Rietz), pärlamänte, pellement, palament, 
pelament Småland, pelement Småland (Rietz), Öland, pärlemännte Östergötland, 
pelemänt Värmland, pellmänt Uppland, päl(n)ment Dalarna. 
Betydelser: 'samtal med gräl, diskussion' Skåne, Östergötland, Uppland; 'oväsen' 
o. dyl. Skåne, Småland, Öland; 'rackartyg, odygd' o. dyl. Värmland, Dalarna; 
'avträdeshus' Småland. 

Parlamenta subst. 
Former: pällemänta, pillemänta Bohuslän. 
Betydelse: 'ordväxling, tvist' Bohuslän. 

Parlamenta verb 
Former: palementa Skåne, Halland, pelementa o. dyl. Halland, Bohuslän (äv. 
päle-), pälmenta Östergötland, permänta o. dyl. Södermanland, Uppland, perl-
menta, pelmenta o. dyl. Uppland, °perlementa Västmanland,' palmänta Hälsing-
land. 
Betydelser: 'träta, gräla (på ngn), munhuggas' o. dyl. Halland, Bohuslän, Söder-
manland, Uppland, Västmanland; 'tala mycket och ivrigt om en sak, diskutera' 
Östergötland, Uppland; 'hålla samtal, småprata' Östergötland, Uppland; 'hålla ovä-
sen, väsnas, larma' o. dyl. Skåne, Halland, Uppland, Västmanland; 'strävsamt 
arbeta med något' Hälsingland. 

Parlamentera 
Former: °parlamentera Småland; pasllmänt&, parmentä're, parmentäre, -mä(n)tä-
re o. dyl. Ångermanland, Lappland, parrmäntrra Dalarna, permente'ra o. dyl. 
Södermanland, Uppland, Gästrildand, permitt'ra o. dyl. Östergötland, Gästrik-
land, °perlementera Västmanland, pelmentg.'r, päl- o. dyl. Norrbotten. 
Betydelser: 'träta, gräla (på ngn)' Östergötland, Södermanland, Västmanland, Da-
larna; 'argumentera, diskutera' Ångermanland; 'väsnas, leva om' o. dyl. Uppland, 
Gästrikland, Norrbotten; 'experimentera', 'vandalisera' Norrbotten. 

Substantivet parlament har belagts i Skåne samt i de östra delarna av Göta-
land och Svealand, även i Värmland och Dalarna. Det har mycket skiftande 
form, t.ex. pärla-, pärle-, pela-, pele-, pell-, pelle- . Vanliga betydelseupp-
gifter är 'samtal med gräl, diskussion' och 'oväsen'. Betydelserna 'rackar- 
tyg, odygd', som uppges från Värmland och Dalarna, förekommer också 
i norska dialekter. Parlament i betydelsen 'avträdeshus', väl en skämt-
sam eufemism, har antecknats från Småland. Verbet parlamenta förekom-
mer både i ett sydvästligt och ett östligt område. Den nordligaste uppteck-
ningen har gjorts i Hälsingland. Också i detta fall varierar formen: perl(e)-, 
pel(e)-, per-, pal(e)- o. likn. Betydelserna är 'träta, gräla (på ngn), munhug- 

Tecknet ° framför formen markerar att redan källan har grov ljudbeteckning. 
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gas' o. dyl., 'tala mycket och ivrigt om en sak, diskutera' och 'hålla samtal, 
småprata', 'hålla oväsen, väsnas, larma' o. dyl. Uppgiften om betydelsen 
'strävsamt arbeta med något', som anges för det enda belägget från Häl-
singland, är relativt sen. Det sydligaste belägget på parlamentera är små-
ländskt. Flertalet belägg har en östlig utbredning, ända upp till Norrbotten. 
Formerna skiftar även här: perle-, pel-, päl-, per-, par(r)-, pall-. Betydel-
serna är 'träta, gräla (på)', 'argumentera, diskutera', 'väsnas, leva om'. Den 
från Norrbotten uppgivna betydelsen 'experimentera' beror troligen på en 
missuppfattning. Från detta landskap kommer också betydelseuppgiften 
'vandalisera', som dock går att anknyta till betydelser som 'väsnas, leva 
om' o. likn. 

Pärra 
Former: pa'rra, pa'rra, pa'rra, päsrra o. dyl. Uppland, pa'rra, pä'rr o. dyl. 
Dalarna, porr, pa'rre, pä'rre, pa'rres o. dyl. Ångermanland, porr, pa'rra, °pärrä 
o. dyl. Lappland. 
Betydelser: 'streta, arbeta tungt, anstränga sig, knoga'; 'ge sig till tåls, hålla ut, 
vänta', även i förb. med igenom, med, till Uppland; i förb. med emot: 'streta emot' 
Uppland; 'spärra (upp ögonen, ut fenorna)' Uppland; 'svida (i fingrarna)' Uppland; 
'koka, bubbla, porla' Uppland; 'anstränga sig, knoga' Dalarna; 'surra' Dalarna; 
'anstränga sig för att uppnå ett mål' Lappland; i förb. med emot: ' streta emot' Lapp-
land; 'ta ut sina sista krafter (om små o. svaga pers.)' Ångermanland; i förb. med 
mot: 'spjärna emot' o. dyl. Ångermanland; 'sprattla', 'resa sig, bli styv, spreta' 
Ångermanland; 'retas' Ångermanland. 

Pärra har, som jag nämnt, belagts i Uppland, Dalarna, Ångermanland och 
Lappland. Beläggtätheten i Uppland är mycket stor. Där dominerar två 
betydelser: 'streta, arbeta tungt, anstränga sig' (jfr även pärra emot 'streta 
emot') och den troligen sekundära 'ge sig till tåls, hålla ut' o. likn. Från 
Uppland finns även ett mindre antal betydelseuppgifter som inte lika tyd-
ligt anknyter till huvudbetydelsen, t.ex. 'spärra (upp ögonen, ut fenorna)', 
'svida (i fingrarna)', 'koka, bubbla, porla'. I Dalarna kan ordet betyda 
'anstränga sig, knoga'; i OÖD uppges betydelsen 'surra'. Betydelseuppgif-
ter frän Lappland är 'anstränga sig för att uppnå ett mål' och, i förbindelse 
med emot, 'streta emot'. Betydelserna 'ta ut sina sista krafter' och, i 
uttrycket pärra mot, 'spjärna emot' har antecknats från Ångermanland. 
Från detta landskap uppges också de eventuellt besläktade betydelserna 
'sprattla' och 'resa sig, spreta'. Pärra som deponens betyder i Ångerman-
land 'retas'. 

Viss fonetisk likhet mellan förleden iparlament(er)a etc. och ordet pärra 
kan, där dessa ord förekommer samtidigt, iakttas i former som parmente-
ra o. dyl. från Dalarna, Ångermanland och Lappland. I Uppland varierar 
perl-, pel- och per-; per- och pärra kan tyckas likna varandra men beläggen 
på formen permenta är få. 

Kan man peka på betydelselikheter mellan parlament(er)a och pärra i 
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det sverigesvenska materialet? En jämförelse av betydelseuppgifterna för 
parlamenta och parlamentera, dvs. 'träta, gräla (på)'; 'diskutera', 'små-
prata'; 'väsnas, larma', och dem för pärra, dvs. vanligen 'streta, anstränga 
sig' och 'ge sig till tåls' o. likn., ger knappast belägg för några likheter i 
fråga om betydelse mellan de båda orden. 

PÄRRA I SVERIGE OCH PÄRRA 1 FINLAND 

Jag finner inte stöd i det sverigesvenska materialet för att pärra skulle vara 
utvecklat ur parlament(er)a. Min uppfattning är att pärra i Sverige och 
pärra i Finland hör ihop och jag vill därför ifrågasätta Thors förklaring av 
pärra i de finlandssvenska dialekterna. Jag tror att parlament(er)a och 
pärra både i Finland och Sverige är två skilda ord, det första ett lånord, 
ursprungligen av fransk härkomst, det andra av nordiskt ursprung. Mellan 
de områden i Sverige där pärra har sin utbredning och de svensktalande 
delarna av Finland har förbindelserna under flera århundraden varit livliga, 
vilket bl.a. många dialektala drag i det finlandssvenska området tyder på 
(se t.ex. Hesselman 1905 s. 48 ff. och Jansson 1942 s. 69 f.). Hur pärla-
menta och pärra förhåller sig till varandra tidsmässigt är inte alldeles lätt 
att uttala sig om. Enligt Söderwall finns belägg på parlamente 'tvist, oenig-
het' från 1497. Att tidfästa pärra på motsvarande sätt är svårare. 

Möjligheten att permenta och pärra i Finland kunnat påverka varandra 
utesluter jag emellertid inte. De har stött ihop, om än inom begränsade 
områden, och ett finlandssvenskt energiskt uttal av r i permenta och i pärra 
kan ha bidragit till associationen. Men utgångspunkt för mitt fortsatta reso-
nemang är att pärra i Sverige och pärra i Finland bör hållas ihop. 

BETYDELSERNA 'STRETA' — 'STRETA EMOT' 

En fråga som återkommit tinder arbetets gång är hur man ska förstå bety-
delseskillnaden mellan 'streta' för pärra i Sverige och 'streta emot' för 
pärra i Finland. Jag har studerat artikeln streta i SAOB och undersökt 
materialet rörande streta i OSDs för att försöka reda ut detta. SAOB (S 
12614) går från en konkretare betydelse: 'med spjärntag slita, dra etc.; 
spjärna; även: brottas' till en allmännare eller bildlig: 'anstränga eller 
bemöda sig eller sträva' o. dyl. För en mera ingående redogörelse för den 
allmännare betydelsen hänvisas till mom. e, där bl.a. följande meddelas: »i 
allmännare 1. bildl. anv.: ihärdigt 1. envetet (be)möda sig 1. anstränga sig 1. 
mödosamt arbeta o.d., kämpa [...], sträva; ofta i sådana uttr. som arbeta 
och streta, streta och sträva» (S 12615). När det gäller den särskilda för-
bindelsen streta emot skriver SAOB: »1) till 1: spjärna emot (ngn 1. ngt); 
ofta allmännare (motsv. streta, v. 1 e): kämpa emot (ngn 1. ngt); äv. (o. 
vanl.) utan obj.: streta 1. kämpa emot [...]» (S 12616). Den specificering av 
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betydelsen som tillägget emot tycks medföra är en del av grundbetydelsen 
'streta', utan att denna därför går förlorad. Belägg på ordet streta där bety-
delsen ser ut att vara både 'streta' = 'kämpa, arbeta, draga med ansträng-
ning' o. dyl. och 'streta emot, göra motstånd' o. likn. förekommer i OSDs 
från vissa delar av landet (Småland, Västergötland, Dalsland, Närke, 
Värmland, Gästrikland, Hälsingland, Jämtland). Exempel på att pärra i de 
sverigesvenska dialekterna på samma sätt innefattar både betydelsen 
'streta' och 'streta emot' har jag däremot inte funnit. Det vanliga är att 
pärra genom tillägg av emot får betydelsen 'streta emot'. Även i det fin-
landssvenska materialet finns, som nämnts, förbindelsen pärra emot, som 
alltså är synonym med det enkla pärra 'streta emot'. Mot bakgrund av 
ovanstående kan jag inte se något semantiskt hinder för att pärra i Sverige 
och pärra i Finland hålls samman. 

PÄRRA — ETT FÖRSLAG TILL ETYMOLOGI 

Ytterligare stöd för min uppfattning att pärra inte uppkommit av parla-
ment(er)a och kanske en förklaring till vad pärra skulle kunna vara för ett 
ord har jag tyckt mig finna i Gösta Holms uppsats »Parvel» (1958). Holm 
avfärdar den dittills gängse etymologin för parvel, nämligen att det är ett 
latinskt lån, och sammanställer ordet med bl.a. sv. dial. pervel, pärvel, pyr-
vel 'liten pojke', pirvel, pirvil 'plugg, stump, liten skyddslös varelse, liten 
(fet) pojke, mindre tjur' m.m., porvel, pörvel 'småväxt gosse' m.m., samt 
med no. dial. purv 'liten klen person'. Utifrån en beläggsamling kommen-
terar han de skiftande ljudförhållandena och påpekar följande med hänvis-
ning till Hesselman (1909-10): »Orden med e-, ä-vokalism kan i de flesta 
fall vara exempel på den från många sv. dialekter kända övergången i > e, 
ä före r + kons.» (s. 129). 

I en exkurs »Ett gammalt betydelsekomplex» med underrubriken »Piril, 
pyrd m.fl. ord på pi-, pu- med en betydelse 'parvel, liten, smal, vass, göra 
små rörelser, sticka o.d'», ger Holm en översikt över ord med »inbördes 
semologiska överensstämmelser», t.ex. ord som börjar på 	pei-, pi-. 
Materialet är heterogent, inte minst åldersmässigt. Möjliga urgermanska ord 
kan stå vid sidan av betydligt yngre bildningar. Holm påpekar vidare att 
släktskapsförhållandena i vissa fall är osäkra men att de »synnerligen påtag-
liga likheterna mellan de olika grupperna i fråga om betydelsernas variatio-
ner» är slående (s. 143 f.). Svårigheten att avgöra om rotvokalen i ett ord 
med konsonantgrupp är ursprungligen kort eller om den förkortats framför 
konsonantgruppen har bidragit till viss osäkerhet när det gäller att dela in 
orden i olika avdelningar. Den första avdelningen, som innehåller ord på 
pi-, pi-, pai- (pei-), har två delmoment, A och B. I moment A har ord på pi-
följda av olika konsonanter och konsonantförbindelser samlats, bl. a. ord där 
pi- följs av (ursprungligen) enkelt r. Till dialektord som sannolikt bör ingå i 
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den gruppen räknar Holm bl.a. no. dial. pira 'stikke saa smaat' och de upp-
ländska pärril (pa'rril) 'ngt smått, t.ex. en planta', pärrug (pa'rruger) 
'svår' och pärra 'knoga, slita o. arbeta'. En annan grupp består av ord på 
pirr (med långt r). Exempelord är bl.a. no. dial. pirra 'reta' m.m. som Holm 
med Alf Torp: Nynorsk etymologisk ordbok uppfattar som en intensivbild-
ning till nyss nämnda /Åra. 1 en del fall kan den långa konsonanten i exem-
pelorden bero på geminering vid stavelseförlängning. Exempel från svenska 
dialekter är pirra v. i betydelserna 'coire, spritta, kittla, reta, leka med en 
snurra' m.m., pirre, pärre subst. 'snurra' från Gotland och pirra subst. i 
samma betydelse från skilda landskap, bl. a. Uppland. 

Holm hänvisar alltså till Hesselmans arbete om utvecklingen av de korta 
vokalerna i och y i svenskan. I kapitel 9 (s. 199 ff.) behandlar Hesselman ord 
som exemplifierar ljudregeln att i och y övergår till e och ö, med vidareut-
veckling till ä (i Uppland och delvis i Dalarna) respektive öppet å-ljud (bl.a. 
i Uppland), framför r och kakuminalt 1, som följs av konsonant annan än 
konsonantiskt i (j). Bland ord »med e, ä, ö, o» som också »äro eller kunna 
vara utvecklade af grundformer med i, y framför r, 1 + kons.» (s. 211) näm-
ner han (s. 212) de uppländska parruger 'påkostande' (Vätö) och pärrug 
'svår' (Roslags-Bro). 

Uppgifterna från Hesselman och Holm kunde vara en förklaring till 
pärra, nämligen att det är ett ord med nordiskt ursprung och att ett /Åra har 
varit utgångspunkt för en utveckling som resulterat i pärra. 

Hur kan betydelsen 'streta, knoga, slita, arbeta' hos pärra förenas med 
pi- 'något, smalt, vasst, litet, göra små rörelser, sticka' o. likn.? I Holms 
översikt ingår även andra ord än pärra som har motsvarande betydelser, 
t.ex. 'arbeta träget, träla', 'viel arbeiten', 'ziellos arbeiten7langsam und 
milhsam arbeiten', 'stikke og grave vedholdende, arbeide vedholdende og 
flitigt med langsom fremgang'. I ett försök att förstå betydelsesamman-
hanget för t.ex. ordet pyrk 'arbete, besvär, möda' tänker sig Holm utveck-
lingen 'göra små rörelser'> 'pyssla'> 'syssla' (s. 179). 

Den bild av pärra som här tecknats, tillsammans med den bild som kar-
tan ger, talar för ett dialektgeografiskt samband mellan ordets förekomst i 
Sverige och utbredningsområdena för det i Finland. Valter Jansson (1942 s. 
47) har framhållit att »dialekterna på bägge sidor om Bottenhavet utvecklats 
i nära samband med varandra på grund av de livliga förbindelserna över 
havet. Dialekterna på ömse sidor om Ålands hav höra nära samman, och 
österbottniska mål stämma i vissa fall närmare överens med norrländska än 
med andra östsvenska dialekter» (jfr Hesselman 1902 s. 59 f. not 2). Paral- 
lella utvecklingar av pärra i de båda länderna är en möjlighet (Hesselman 
1902 s. 100 ff.). Men tanken att sverigesvenskt pärra vid någon tidpunkt 
inlånats till östsvenskt område känns inte främmande. 
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SAMMANFATTNING 

Uppsatsens första del utgörs av en översikt över ordboksuppgifter om ordet 
parlament och där sådana finns om dess avledningar parlamenta och par-
lamentera i franska, lågtyska, högtyska, nederländska, danska och svenska 
ordböcker samt i ordböcker över de danska dialekterna och de svenska dia-
lekterna i Sverige och Finland i syfte att spegla ordets ingång i svenska 
språket och de svenska dialekterna. Denna översikt bildar bakgrund till den 
följande diskussionen av Carl-Eric Thors uppsats »Från fr. parlament till 
österbottn. dial. pärra 'retas'», där författarens slutsats är att det franska 
parlement via nederländskan kommit in i Norden i formen per(le)ment 
under senmedeltiden och att pärra i de östsvenska dialekterna och med lik-
artad betydelse har bildats till förleden i detta ord. Trots att den i vissa 
stycken ger ett övertygande intryck rymmer uppsatsen en del tveksamma 
inslag som väcker frågor. 

För att styrka teorin om släktskap mellanparlament och pärra understry- 
ker Thors de fonetiska och semantiska likheterna mellan orden och deras 
gemensamma utbredningsområden. Med hjälp av kompletterande material 
från FOs rörande parlament(er)a och pärra kan Thors betydelseuppgifter 
nyanseras och bilden av de i huvudsak skilda utbredningsområdena framgår 
tydligare. Det sverigesvenska materialet ger klart belägg för att det inte finns 
något samband mellan parlament(er)a och pärra i Sverige. Mot bakgrund 
av detta ifrågasätts Thors förklaring av pärra i de finlandssvenska dialek- 
terna. 

Det är också med utgångspunkt i det sverigesvenska materialet som reso- 
nemanget förs att sverigesvenskt pärra hör ihop med det finlandssvenska. 
Frågan om betydelseskillnaden mellan 'streta' för pärra i Sverige och 
'streta emot' för pärra i Finland innebär något hinder för att sammanhålla 
de båda pärra kan avfärdas med stöd av SAOB:s artikel om streta och mate- 
rialet för ordet i OSDs. 

I ett försök att förklara ordet pärra diskuteras i den avslutande delen 
Gösta Holms uppsats »Parvel». Holm framlägger i den en etymologi för 
ordet parvel som avviker från den gängse och sammanställer ordet med 
svenska dialekters pervel, pärvel, pyrvel etc. 'liten pojke' m.m. Hans dis- 
kussion, som bl.a. rör utvecklingen i > e, ä före r och kakuminalt 1 + kon-
sonant med en hänvisning till Hesselmans arbete om de korta vokalerna i 
och y i svenskan, bedöms som intressant för detta arbete då pärra i betydel- 
sen 'knoga, slita och arbeta' (och pärrug ' svår') ingår i en översikt över ord 
på äldre pr- följt av enkelt r . Holms och Hesselmans uppgifter om pärra är 
ett gott stöd för min uppfattning att pärra och parlament(er)a inte har något 
etymologiskt samband. 



Från parlament till pärra? 125 

KÄLLOR OCH LITTERATUR 

DAG = Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. 
Feilberg, H. F., 1886-1914: Bidrag til en ordbog over jyske almuesmål. 1-4. Kj0-

benhavn. 
FMKs = Folkmålskommissionens samlingar. Byrån för svenska språket. Forsk-

ningscentralen för de inhemska språken. Helsingfors. 
FO = Ordbok över Finlands svenska folkmål. Helsingfors. 
FOs = Samlingarna till Ordbok över Finlands svenska folkmål. Helsingfors. 
Godefroy, FrWric, 1937-1938: Dictionnaire de l'ancienne langue frangaise et de 

tous ses dialectes. Du IX  e au XVe sikle. 1-10. Paris. 
Grimm, Jacob & Wilhelm, 1854-1954: Deutsches Wörterbuch. 1-16. Leipzig. 
Grönholm, Maija, 1988: Ruotsalaiset lainasanat Turun murteessa. [»De svenska 

lånorden i Åbodialekten»]. 
Hall&i, Karin, 1997: Franska lånord i de svenska dialekterna - ett behov av varia-

tion. I: Studier i svensk språkhistoria 4. Förhandlingar vid Fjärde sammankoms-
ten för svenska språkets historia Stockholm 1-3 november 1995. Stockholm. 
(Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet, 
MINS, 44.) 

Hesselman, Bengt, 1902: Stafvelseförlängning och vokalkvalitet 1. Uppsala. 
- 1905: Sveamålen och de svenska dialekternas indelning. Uppsala. 
- 1909-10: De korta vokalerna i och y i svenskan. Undersökningar i nordisk ljud-

historia. Uppsala. 
Holm, Gösta, 1958: Parvel. Med en exkurs: Ett gammalt betydelsekomplex. Piril, 

pyril m.fl. ord på pi-, pu- med en betydelse 'parvel, liten, smal, vass, göra små 
rörelser, sticka o.d.' I: Nysvenska studier 38. 

Hummelstedt, Eskil, 1936: Nomina actionis i östsvenska dialekter, tre principer för 
bildande av sådana. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv. 

Jansson, Valter, 1942: Om de östsvenska dialekternas ställning. I: Svenska lands-
mål och svenskt folkliv. 

Jysk Ordbog. Institut for jysk sprog- og kulturforskning. Århus. 
Kalkar, Otto, 1881-1918: Ordbog dl det xldre danske sprog (1300-1700). 1-5. 

Kobenhavn. 
Lasch, Agathe & Borchling, Conrad: Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. 1-. 

1928-. Hamburg & Neumtinster. 
Nordfelt, Alfred, 1901: Om franska lånord i svenskan. I: Studier i modern språk-

vetenskap 2. 
- 1934: Om franska lånord i svenskan. I: Studier i modern språkvetenskap 12. 
ODS = Ordbog over det danske sprog. Udg. af Det danske Sprog- og Litteratursel-

skab. 1-28.1918-56. KObenhavn. 
OSDs = Samlingarna till Ordbok över Sveriges dialekter. Uppsala. 
OÖD = Levander, Lars & Björklund, Stig: Ordbok över folkmålen i övre Dalarna. 

1-. 1961-. (Skr. utg. gm  Landsmåls- och folluninnesarkivet i Uppsala D:1.) 
Rietz, Johan Ernst, 1862-1867: Svenskt dialekt-lexikon. Ordbok öfver svenska all- 

moge-språket. 1-2. Malmö, Köpenhamn, Leipzig & London. 
SAOB = Ordbok över svenska språket utg. av Svenska Akademien 1-. 1898-. 

Lund. 
Schiller, Karl & Liibben, August, 1875-81: Mittelniederdeutsches Wörterbuch. 

1-6. Bremen. 
Suomen kielen etymologinen sanakirja. 1-3.1955-1962. Helsinki. 
Suomen sanojan alkuperä. 1-. 1992-. Helsinki. 



126 Karin Hallen 

Söderwall, K. F., 1884-1918: Ordbok öfver svenska medeltids-språket. 1-2. Lund. 
(Samlingar utg. av Svenska Fornskrift-Sällskapet 27.) 

Thorell, Olof, 1981: Svensk ordbildningslära. Stockholm. 
Thors, Carl-Eric, 1973: Från fr. parlament till österbottn. dia1. pärra 'retas'. I: 

Svenska studier från runtid till nutid tillägnade Carl-Ivar Ståhle på 60-årsdagen 
den 27 juni 1973. Stockholm. (Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård 
48.) 

Torp, Alf, 1919: Nynorsk etymologisk ordbok. Kristiania. 
ULMA = f.d. Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala som numera ingår i Språk-

och folkminnesinstitutets dialektavdelning i Uppsala. 
Vendell, Herman, 1904-1907: Ordbok över de östsvenska dialekterna. Helsingfors. 
Verwijs, E. &Verdam, J., 1885-1952: Middelnederlandsch Woordenboek. 1-11. 

's-Gravenhage. 
Wessman, V. E. V., 1925-32: Samling av ord ur östsvenska folkmål. Tillägg till H. 

Vendells ordbok över de östsvenska dialekterna. 1-2. Helsingfors. 



IX 

Möte mellan franskt och svenskt 

IX 





Karin HalMn 

Möte mellan franskt och svenskt 

Följderna av språkkontakt beror på en rad omständigheter. Att den sociala 
kontexten och graden av intensitet spelar en avgörande roll understryks av 
S. G. Thomason & T. Kaufman (Th. & K. 1988) i deras diskussion om 
interferens vid språkkontakt. De skiljer på interferens vid bibehållet 
språk, lån ("borrowing"), och substratinterferens vid språkbyte ("sub-
stratum interference"). Mot bakgrund av den samlade kunskapen om lån, 
enligt deras definition, har Th. & K. upprättat en låneskala ("borrowing 
scale") i vilken de klassificerar olika typer av lån efter graden av intensitet 
vid lånetillfället. Jag vill anknyta till låneskalan och i viss mån pröva den 
på en språkkontaktsituation i Sverige, som var särskilt påfallande under 
1600- och 1700-talen: mötet mellan franskt och svenskt och det språkliga 
resultatet av detta. 

Låneskala 
Huvuddragen i Th. & K.: s låneskala är följande: 1) Flyktig kontakt medför 
endast lexikala lån, t.ex. innehållsord. Av kulturella och funktionella 
(snarare än typologiska) skäl lånas oftast vokabulär utanför basvokabulären. 
2) Lite intensivare kontakt för med sig lättare strukturell inlåning. Ord-
förrådet utökas med funktionsord som konjunktioner och adverbiella 
partiklar. Strukturen hämtar upp en del fonologiska, syntaktiska och 
ordsemantiska drag. 3) Vid allt intensivare kontakt ökar de strukturella 
lånen. När det gäller lexikonet kan det innebära inlåning av bl.a. funktions-
ord som prepositioner och postpositioner. Avledningsaffix från lånade ord 
förs till inhemsk vokabulär; böjningsaffix tas upp i förbindelse med 
lånade ord. Personliga och demonstrativa pronomen samt låga räkneord, 
som hör till basvokabulären, lånas ofta på det här stadiet. I fråga om 
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strukturen, t.ex. fonologin, inkluderar lånen fonematisering av tidigare 
allofoniska växlingar i den inhemska vokabulären. I syntaxen ändrar man 
ännu inte från SOV till SVO, men exempel finns på lån av postpositioner 
i ett för övrigt prepositionellt språk. 4) Starkt kulturellt tryck medför 
måttliga strukturella lån, vilket vanligen betyder införlivandet av mera 
omfattande strukturella drag, dock utan nämnvärd typologisk ändring. 
Fonologiska lån på detta stadium inbegriper t.ex. introduktion av nya 
distinktiva drag i kontrastiva uppsättningar som finns i det inhemska 
ordförrådet och i vissa fall förlust av kontraster. Ganska omfattande 
orelföljdsförändringar kan inträffa. Inom morfologin läggs lånade böjnings-
affix till inhemska ord i synnerhet om de överensstämmer typologiskt. 
5) Mycket starkt kulturellt tryck resulterar i tung strukturell inlåning av 
mycket omfattande strukturella drag som kan orsaka betydande typolog-
iska avbrott, t.ex. tillägg av morfofonematiska regler; subfonematiska 
förändringar när det gäller uttalsvanor som innefattar allofoniska väx-
lingar; förlust av fonematiska kontraster och morfofonematiska regler; 
förändringar i ordstrukturregler (t.ex. tillägg av prefix i ett språk som 
uteslutande suffigerar). Även i den femte kategorin är de ärvda struktur-
erna och de morfem som uttrycker dem till största delen intakta. Men i 
extrema fall är lån av sådana strukturer och morfem så omfattande att ett 
avbrott i överföringen inträffat — de ärvda strukturerna och morfemen har 
inte förts vidare intakta från en talargrupp till nästa (Th. & K. 1988:74 f.). 

Gränserna mellan de olika kategorierna i låneskalan är suddiga, 
framhåller Th. & K. i sin kommentar. Med kulturellt tryck avser de alla 
typer och kombinationer av sociala faktorer som befordrar lån, t.ex. 
prestige eller ekonomiska krafter som gör tvåspråkighet nödvändig. 

Franska lånord i svenskan 
Mera ingående redogörelser för de sociohistoriska sammanhang som 
utgör bakgrunden till de franska lånorden i svenskan finns att läsa i Alfred 
Nordfelts uppsatser i Studier i modern språkvetenskap, Lars-Erik Edlunds 
och Birgitta Henes bok Lånord i svenskan samt i olika språkhistoriska 
verk. Också när det gäller diskussioner om lånförmedlande språk, orsaker 
till lån och anpassning av lån till låntagarspråket hänvisar jag till dessa. 
Min avsikt här är att redovisa olika typer av lån som introducerats och i 
många fall integrerats i svenskan i mötet mellan franskt och svenskt och 
klassificera dem i enlighet med Th. & K. :s låneskala. 

I någon mån följer jag den indelning i inlåningsperioder som Alfred 
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Nordfelt upprättat: riddartiden ca 1300-tal och fram till ca 1500-tal; 
reformationstiden ca 1500-tal; stormaktstiden ca 1600-tal; frihetstiden 
och den gustavianska tiden ca 1700-tal; 1800- och 1900-tal. I ovan 
nämnda verk, men främst hos Nordfelt, har exemplen på lånord hämtats. 

Kontakten mellan Frankrike och Sverige alltifrån vikingatid och 
framåt är känd från beskrivningar i historiska, idéhistoriska, konsthisto-
riska och kyrkohistoriska verk. Däremot finns inga skriftliga belägg på 
andligt utbyte länderna emellan förrän i riddardiktningen från 1300-talet. 
Nordfelt (1934:3) talar om "en smal men rätt livlig rännil". Vid den här 
tiden uppträder t.ex. lånordet äventyr, ett ord som fått en rad olika 
betydelser: 'ovanlig händelse', 'slump', 'lycklig utgång', 'fara', 'dikt', 
'fabel' m.m. Andra ord som avspeglar riddartidens ideal är dust, torney, 
banA 

Mera praktiska och vardagliga ord och uttryck, ofta med anknytning 
till handel, politik och vetenskap, upptogs under senare delen av 1400-
talet och början av 1500-talet, t.ex. dussin, kapten, kompass. Ett nytt 
ordbildningselement, fomfranskt -ier, inlånades via lågtyskans -eren och 
blev med tiden mycket produktivt i den svenska formen -era. 

En omorientering från det franska mot det tyska skedde under reformat-
ionstiden. Från denna tid härrör ord med anknytning till bl.a. regering, 
statsförvaltning, krigsväsende och diplomati t.ex. regent, alarm, artilleri, 
löjtnant, liksom ord inom områdena konst och kläder, bonnet 'mössa', 
passement 'snörmakeri'. Vissa ordbildningselement kom att bli mycket 
produktiva, -era, -(er)i, -ion, -ism, -ist, -ant, -ent Om de ska betraktas som 
lån från latinet eller franskan är svårt att avgöra. Suffixen lades till 
romanska och germanska stammar men ordet fisken är ett exempel på att 
även en nordisk stam kunde ligga till grund för ordbildning med lånade 
avledningsändelser. 

Kontakten med Ludvig XIV: s Frankrike intensifierades under 
stormaktstiden. Franska talades vid hovet och i högreståndskretsar. Ord 
med anknytning till militärväsendet, diplomatin och det kungliga hovet 
lånades in direkt, t.ex. batalj, batteri, avancera, retirera, alliance, ambas-
sad, kurtisera, journal, malis, renommé. Samtidigt med denna våg av 
fransk påverkan, som Nordfelt (1934:3) liknar vid "ett starkt strömdrag", 
fanns också "språkpatriotiska ansatser" mot det starka franska inflytan-
det, vilka dock inte fick så stort genomslag (Nordfelt 1934:132). 

Hela det kungliga hovet talade franska under drottning Kristinas tid. 
Dubbelformerna ceremoni, ceremonia, adsecurans, assurance vittnar om 
den konkurrens mellan lånord av franskt och latinskt ursprung som var 
särskilt märkbar under 1600-talet. Nya ord som varken tillhör franska eller 
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latin bildades genom prefix- och suffixbyten, t.ex. entreprenade (fra. 
entreprise). Dubbelsidiga uttryck blev allt vanligare; möjligen var syftet 
att förklara det franska ordet som i allmänhet står först. Några exempel är 
cedera och avstå, succes ochframgång. Många franska ord från stormakts-
tiden är idag föråldrade eller har helt försvunnit, särskilt gäller det ord för 
abstrakta begrepp som efter hand har ersatts med svenska motsvarigheter: 
agreabel, complaisant, zde m.fl., liksom ord för konkreta ting som inte 
längre används, kariol ' ett slags vagn', sapp 'löpgrav' m.fl. Nya ord från 
denna tid är bl.a. anecdote, bal, bouteille, jalousie, mine, tapisserie, 
toilette, visite. Betydelsen hos de inlånade orden överensstämde under 
denna tid "mera med den rikare nyanseringen i franskan" (Nordfelt 
1934:144). Förutom dagens mera begränsade betydelse kunde t.ex. 
applaudera även betyda 'livligt gula', galant även 'fruntimmerskarl', 
importera även 'vara av vikt', nouveller även 'nyheter'. Inte bara ord utan 
också fraser och stående uttryck lånades, så t.ex. å la, å propos, bon mot, 
en passant, par accident. 

I allmänhet försökte man formellt anpassa de franska orden. En del 
svenska och tyska prefix och suffix lades till inlånade ord: anmarsch, 
plaisirlig, offerering, inlogera m.fl. Adverbbildningen skedde i några fall 
efter inhemskt mönster: genereust men också latinskt: generaliter och 
även franskt: admirablement. Orden böjdes på svenskt vis, bataillen, 
troupper Pluraländelserna kunde variera: compagnier/compagnien eller 
helt utebli: två regemente. Enstaka gånger förekom plural på -s, 
ambassadeurs, ordres. 

Vissa syntaktiska förhållanden tyder på osäkerhet. Särskilt märkbart är 
detta beträffande verbkonstruktioner. Det fransk-latinska verbet commun-
icera kunde konstrueras på en rad sätt: c. någon något, c. något med någon, 
c. någon om något, c. över något med någon. Retirera sig var den vanliga 
konstruktionen, men reflexivet försvann senare; verbet förekom även 
transitivt, retirera armen. 

Hos brevskrivare och författare som var bevandrade i franska språket 
finner man exempel på gallicismer, t.ex. den pleonastiska negationen efter 
verb som uttrycker fruktan. Johan Ekeblad skriver: "Jag fruktar, att det 
icke lärer dröja en god tid". Till gallicismerna räknar Nordfelt (1934:148) 
också direkta översättningslån som vara i stat (fra. are en äat). 

Höjdpunkten för det franska inflytandet i Sverige nåddes under frihets-
tiden och den gustavianska tiden. Franskan blev "societetens — och ej blott 
hovets och högaristokratiens — konversationsspråk" (Nordfelt 1940:9). 
Importen av franska ord skedde oftast direkt. I Stockholm hade franskan 
inte bara "trängt vidare nedåt" från hovet och adeln till det högre 
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borgerskapet (Nordfelt 1940:17), också betjänter och annat tjänstefolk i 
mellanställning tog till sig de nya orden. Samma förhållande rådde i 
landsorten, men omfattningen var inte så stor och takten långsammare. 
Franskan var ett modespråk som gärna användes vid festliga tillfällen. 
Fortfarande i bruk är: annons, buljong, charmant, geni, kupé, nyans, 
rekommendera, talang, väst m.fl. Andra ord som i de flesta fall har 
försvunnit är: adorera, moquant, rancune m.fl. Uttryck bestående av två 
eller flera ord användes flitigt, t.ex. en famille, l'esprit du sQcle, par 
hasard. Även under denna period förekom dubbelsidiga uttryck, adress 
och färdighet, epidemie och farsot m.fl. 

Man bildade substantiv med ändelserna -ande och -ing av verb på -era, 
enlevering, meublering; ändelserna -era och (er)i var fortsatt produktiva. 
Suffixbyte mellan franska ändelser blev allt vanligare, casseur (fra. 
caissier). 

Böjning och komparation skedde enligt svenska regler, point de vu' en, 
quai'n (kajen), de sottaste repliquer Plural böjning var vanlig: folier 
jalusier Dock ökade bruket av former med plural -s (x, z): chagrins, 
tableaux. Adjektiven böjdes ofta i femininformen med fransk ändelse: en 
flatteuse distinction. Genus vacklade liksom under föregående period och 
skiljde sig avsevärt från dagens bruk: en epigram; ett modell. En del fel, 
sammanblandningar och folketymologisk påverkan finns det också ex-
empel på: confecture (fra. confiture) har bildats av confect och ändelsen 
-ure. När det gäller syntaktiska förhållanden, t.ex. verbens konstruktion, 
fanns fortfarande en del skillnader jämfört med modern svenska, raljera 
ngn 'skämta med någon', promenera sig. Nordfelt (1940:28) menar att 
vissa participkonstruktioner i svenskt skriftspråk från 1700-talet är ty-
piska gallicismer: Karl XII skjuten den 30 nov. 1718, samlade sig stän-
derna genast. Men även andra typer av gallicismer förekom: Jag frågade 
dem deras tanke. Konungen disputerade detta. Futurumomskrivningen 
gå att + infinitiv, som i Då vi nu gå att närmare undersöka saken, har 
sedan slutet av 1700-talet hört till "vissa utpräglat skriftspråkliga, företrä-
desvis resonerande stilarter" (Stenfors 1994:56). 

En omorientering mot Tyskland under och efter Napoleonkrigen 
hejdade i viss mån det franska inflytandet. Dock innebar Karl XIV Johans 
trontillträde att franskans ställning tillfälligt stärktes, åtminstone vid 
hovet och i de högsta kretsarna. Antalet nya franska lånord var inte stort, 
i varje fall inte i proportion till den stora litteraturutgivningen (Nordfelt 
1943:10). Vissa ord stannade kvar inom konservativare kretsar, t.ex. 
agrement, altererad, malis, surpris. Vid sekelskiftet hade importen av ord 
i stort sett upphört. Typiska 1800-talsord är: ambulans, (automo)bil, blus, 
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chaufför, följetong, gentil, portmonnä, schappa, eschappera, skär, trikå, 
vinjett m.fl. Suffixen -ör och -era var fortsatt produktiva. Avledningen 
-era kunde användas ganska fritt, t.ex. förskottera, sanera. Beträffande 
syntaxen var konversera fortfarande transitivt; jfr franskans entretenir qn. 
De reflexiva retirera sig och promenera sig hade försvunnit, liksom den 
absoluta participkonstruktionen och den pleonastiska negationen. Plural-
s förekom fortfarande i en del äldre ord: francs, modes m.fl. och i nyare, 
t.ex. haricots verts. Fel och avvikelser minskade. Ett relativt stort antal 
adjektiv och verb lånades in, bland dem brysk, echaufferad, dementera, 
rendera. 

1900-talets franska lånord är inte särskilt många och de har till största 
delen behållit sin ursprungliga form: aperitif camouflage, garage, ka-
baré, sanktion m.fl. Uttalet ligger nära det franska. 

Lån i dialekterna 
De olika skäl till inlån som gäller språk i allmänhet kan appliceras också 
på de svenska dialekternas lån. I dialekterna har lånorden traderats 
muntligt och därför kunnat utvecklas fritt utan några korrigeringar. Det är 
vanligt att lånordens ljudform associeras till välkända ord. Edlund (1994:14) 
nämner exemplet oskickanera (till oskick) av chikanera. Ordens betydel-
ser kan också ha förändrats genom att orden anknutits till fonetiskt 
näraliggande ord. Affekter som i dialekterna betyder 'åtbörder' har t.ex. 
associerats tillfäkta. De franska orden har i flera fall i dialekterna, liksom 
i riksspråket fungerat som eufemismer. För 'avträde' finns t.ex. många 
inlånade ord: appartemang (pårtemang, pårtalamang, pottemang o.dyl.), 
privet, parlament m.fl. 

Också när det gäller dialekterna bör man känna till de "bakomliggande 
psykologiska och sociala förutsättningarna för lexikala lån" (Edlund 
1994:21). Lånorden kasjett av franskans casquette 'mössa med skärm' 
och minoett av menuet 'dans' i pitemålet kan få sin förklaring om man 
känner till att Konungens befallningshavande till mitten av 1800-talet 
hade säte i Piteå. Tjänstefolket hämtade säkerligen upp en del franska ord 
och uttryck; se vidare Nyman (1958). Ett annat exempel är Ingers (1958) 
redogörelse för de franska lånorden i en sydvästskånsk dialekt. Via 
herrgårdskulturen har dessa ord förmedlats till dialekterna, t.ex. corps de 
logis (uttal kolesj( el. dyl.) 'ståndsmässigt byggt boningshus, slott'. Även 
adjektiv hörde till ordförrådet, t.ex. gentil (uttal: sjangtil) i betydelsen 
'stilig', samt -era-verb som estimera (uttal: ekstemera) 'nedlåta sig till' 
o.dyl. 
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I mitt eget arbete med de franska lånorden i dialekterna har jag bl.a. 
studerat form- och betydelsemässiga förändringar hos lånordet estimera 
(HallM 1991). Det ständiga behovet av synonymer särskilt för affektiva 
ord har fokuserats i en uppsats om franska lånord för hälsotillstånd, 
sinnesstämningar, mänskliga egenskaper och kommunikation mellan 
människor (1997a). Också konkurrensen mellan ord inom ett semantiskt 
fält med ordförlust som följd har studerats (1997b). 

Diskussion 
"The starting point for our theory of linguistic interference is this: it is the 
sociolinguistic history of the speakers, and not the structure of their 
language, that is the primary determinant of the linguistic outcome of 
language contact." (Th. & K. 1988:35). Detta är ett genomgående tema. 
Till de sociala faktorerna räknar Th. & K. relativ befolkningsstorlek, 
kontaktens längd, grad av tvåspråkighet, prestige, attityder m.m. Även en 
språklig faktor, typologisk distans, kan ha betydelse vid lån. Lån kan bestå 
enbart av tillägg till ordförrådet i ett bibehållet språk. Beroende på tid och 
tvåspråkighet förekommer även strukturell inlåning, men den föregås 
alltid av de lexikala lånen. 

När jag ställer den fransk-svenska språkkontaktsituationen mot Th. & 
K.:s teorier om lån är det lätt att inse den avgörande roll som den sociala 
faktorn prestige har spelat, särskilt under 1600- och 1700-talen. Intensi-
teten i kontakten bekräftas av historien: perioden sträckte sig över ett par 
århundraden och tvåspråkigheten var utbredd bland människor som 
tillhörde överklassen. Längre ut i periferin var förhållandet ett annat även 
om ringarna på vattnet nådde rätt långt. 

Lånorden från riddartiden motsvarar den första kategorin i Th. & K.: s 
låneskala: lexikala lån utanför basvokabulären som språklig konsekvens 
av mera flyktig kontakt mellan fransk och svensk kultur. Den något 
intensivare kontakten under närmast följande period medförde inte bara 
ny inlåning av tidstypiska ord utan också ett exempel på lättare strukturell 
inlåning, nämligen det nya ordbildningselementet, fornfranskt -ier, inlånat 
via lågtyskans -eren, som mot slutet av 1400- och under 1500-talet kom 
att bli mycket produktivt i den svenska formen -era. Dock följde detta 
ordbildningselement i första hand med inlånade ord eller lades till 
romanska stammar. Denna typ av strukturellt lån ingår inte bland de 
exempel som av Th. & K. förts till den andra kategorin och deras skala 
stämmer alltså inte på denna punkt med den fransk-svenska situationen. 
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Däremot betraktar de lån av avledningsaffix som läggs till inhemsk 
vokabulär som typiska lån i den tredje kategorin. Under reformationstiden 
upptogs ytterligare avledningsändelser med romanskt ursprung, t.ex. 
(er)i, -ion, -ism, -ist, -ant, -ent. De lades till romanska eller germanska 
stammar. I det mycket enstaka exempletfiskeri har avledningsaffixet -eni 
förts till en nordisk stam, vilket passar in på den tredje kategorin. 

De täta förbindelserna med Frankrike under stormaktstiden resulte-
rade i ökad inlåning av ord och uttryck. De strukturella lån som finns bland 
exemplen motsvarar både kategori två och tre i Th. & K.: s låneskala. 
Beträffande fonologin medförde t.ex. sekvenserna ngs och ngt i medial 
och final ställning i lånorden alliance, galant m.fl. att det svenska 
sekvensinventariet ökade (jfr Edlund & Hene 1992:106). Funktionsord 
som prepositioner lånades, bl.a. å, en och par i de stående uttrycken å la, 
en On&al, par accident m.fl. Lån av böjningsaffix som tas upp tillsam-
mans med de lexikala lånen räknar Th. & K. till den tredje kategorin. Det 
stämmer med att plural-s följde med en del lånord som ambassadeurs, 
ordres m.fl. Till syntaktiska drag som tyder på fransk påverkan hör 
verbkonstruktionerna retirera sig och retirera armén, liksom gallicismer 
som pleonastisk negation efter verb som uttrycker fruktan. De sistnämnda 
exemplen har inte någon direkt motsvarighet i Th. & K. :s låneskala. 

Omfattande lexikal inlåning kännetecknar frihetstiden och den gustavi-
anska tiden. Ord, fraser och uttryck med anknytning till de högre klassernas 
umgängesvanor lånades. I och med den intensivare kontakten ökade 
inlåningen av pluralbildande s (x, z) i orden chagrins, tableaux m.fl., ett 
exempel på böjningsaffix som medföljer lexikala lån. Ett annat exempel 
är de adjektiv som böjdes med fransk ändelse i femininformen, t.ex. en 
flatteuse distinction. Här finns alltså överensstämmelse med låneskalan. 
I fråga om syntaxen gäller att verbens konstruktion i vissa fall har franska 
förebilder, t.ex. raljera ngn 'skämta med någon'. Typiska gallicismer, 
enligt Nordfelt, är en del participkonstruktioner i skriftspråket från 1700-
talet som t.ex. Karl XII skjuten osv. Andra gallicismer är bl.a. 
futurumomskrivningen gå att + infinitiv. Direkta överensstämmelser med 
dessa exempel saknas i låneskalan. 

Minskad kontakt med Frankrike är skälet till att färre ord lånades under 
1800-talet. De lexikala lånen fördelar sig inom områdena mode, kok-
konst, politik, diplomati, teater, musik, dans m.m. Avledningen -era 
kunde användas ganska fritt, t.ex. förskottera, sanera, vilket är förenligt 
med kategori tre i låneskalan. Verbet konversera konstruerades fortfa-
rande transitivt, men tidigare reflexiva verb, t.ex. retirera sig var inte i 
bruk längre, inte heller gallicismer som t.ex. den absoluta particip- 
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konstruktionen och den pleonastiska negationen. Plural-s förekom dels i 
äldre ord: francs, modes m.fl., dels i nyare: haricots verts m.fl., vilket 
överensstämmer med ett av kriterierna i Th. & K. :s tredje kategori, dvs. 
att böjningsaffix medföljer de inlånade orden. När det gäller 1900-talets 
lånord rör det sig mest om modeord inom konst, film, teater, mode, mat, 
trafik m.m. I allmänhet har orden behållit sin franska form vad gäller uttal 
och ortografi. Inga exempel på strukturell inlåning finns. 

Slutligen: hur stämmer Th. & K. :s lå'neskala med den fransk-svenska 
kontaktsituationen? Det första steget, lexikal inlåning vid flyktigare 
kontakt, passar utan vidare in på det fransk-svenska exemplet. Det gäller 
delvis också för de två närmast följande skalstegen (utan tydlig gräns dem 
emellan), nämligen att något intensivare kontakt medför lätt strukturell 
inlåning. Däremot kan vi konstatera att låneskalans kriterier för det fjärde 
och femte skalsteget — starkt till mycket starkt kulturellt tryck för med sig 
måttlig till tung strukturell inlåning — inte återfinns i den fransk-svenska 
lånesituationen. Det som i historiens ljus kan framstå som en period av 
intensiv kontakt avsatte förvisso spår i svenskan i form av lexikala lån, 
men medförde knappast mer än lättare strukturella lån som i de flesta fall 
är försvunna idag. 
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Vilken är den gemensamma nämnaren för exmera, hinkiet, pargasj, 
paschas och sjangtil? Jo, alla är franska lånord som tecknats upp bland 
dialekttalande på olika håll i Sverige. I riksspråklig form liknar de mera 
sina franska motsvarigheter estimer, inquiet, bagage, passage och gentil. 
Orden lånades i första hand in i svenskan under den 200-årsperiod (ca 
1600-1800) då det franska inflytandet på vårt svenska språk var som 
störst. I dialekterna traderades de muntligt och har i några fall fått starkt 
förändrade former och betydelser. Ur flera olika aspekter redogörs här 
för ett antal franska lånord i de svenska dialekterna som alltjämt an-
vänds av en del äldre personer på landsbygden. 
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