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I. Inledning 

De flesta arbeten bär svårutplånade spår av den ursprungliga plan-
läggningen. Denna undersökning av det svenska ordet statt, stätta — 
ursprungligen en abstraktbildning (ti-avledning) till verbet stiga — och 
dess motsvarigheter i de andra nordiska språken var från början avsedd 
att belysa ordet endast i dess funktion som hägnadsterm. Jag samlade 
redan 1958 det sven.skspråkiga materialet rörande stätt(a) som hägnads-
term och fick detta senare kompletterat med danskt och norskt material. 
När jag småningom 1961 började arbeta med den planerade lilla häg-
nadsstudien, fann jag det nödvändigt att redovisa och diskutera även 
andra betydelser av ordet, som direkt eller indirekt kunde anknytas till 
den betydelse som en ti-avledning till verbet stiga äldst bör ha haft. 
Ett högst speciellt bruk av norska stett, isl. stått, f är. stwttur, tydligen av 
hög ålder, lockade mig att undersöka, om även dessa ord kunde återgå 
på ti-avledningen till stiga — tvivel härom hade tidigare uttalats — och 
i så fall hur betydelseutvecklingen skulle förstås. 

Genom denna successiva vidgning har arbetet kommit att bli en under-
sökning av de betydelseutvecklingar ett visst verbalabstrakt har genom-
gått. Men ordets roll som hägnadsterm har därvid särskilt uppmärk-
sammats. Bl. a. förekommer en lång exkurs rörande klivstättan. i Norden, 
som kan synas alltför mycket splittra framställningen men som vid 
sidan av huvuduppgiften, att uttömmande beskriva denna företeelse, 
dess utbredning, konstruktion och benämningar, dock även bidrar till 
att belysa olika användningar av ordet stätt(a) som hägnadsterm. 

Genom yttre omständigheter har alltså i denna undersökning ett enda 
verbalabstrakt kommit att ställas i centrum, nämligen ti-avledningen 
till verbet stiga. För en undersökning med syfte att belysa verbalab- 
strakters betydelseförhållanden hade det emellertid säkert varit mera 
givande — men givetvis även mera tids- och platskrävande — att i 
stället ur semantisk synpunkt granska alla ti-avledningar till exempelvis 
rörelseverb eller alla ursprungliga abstraktbildningar till ett visst verb, 
t. ex. stiga. Den föreliggande undersökningen erbjuder egentligen endast 
ett enstaka exempel på hur ett verbalabstrakts betydelse kan förändras 
i olika riktningar. Jag har emellertid som jämförelsematerial sökt dra 



in dels andra ti-avledningar till rörelseverb, dels övriga abstraktbild-
ningar till stiga. Min förhoppning är, att även en »punktundersökning» 
av detta slag — stödd av paralleller — kan ge vissa allmängiltiga resultat. 

Med suffixet -ti, vanligen lagt till verbens svagstadier, bildades 
mycket tidigt verbalabstrakter. Dylika avledningar föreligger i nära nog 
alla de indoeuropeiska språkfamiljerna. En ti-avledning av detta slag 
till svagstadiet av ieur. *steigh- (>stig- i stiga) är endast känd från ger-
manska språk.1  I urgermanskan bör en ti-avledning till svagstadiet av 
verbet stiga (tum». *stisan) ha lytt *stihti-. Av de germanska språken 
synes endast de nordiska kunna uppvisa denna bildning,2  som där på 
normalt sätt har utvecklats till fvn. stat, fsv., f da. stc-et(ta).3  

Avledningar på -ti har alltså äldst fungerat som nomina actionis. Då 
emellertid sådana mycket lätt kan få konkret funktion, har man anled-
ning räkna med att det redan mycket tidigt förelåg ett ganska stort 
antal ti-bildningar med konkret betydelse. Dessa kan sedan ha utgjort 
mönster för senare ti-avledningar, vilka alltså redan från första början 
kan ha kommit att fungera som konkreter.4  

Den ursprungliga betydelsen av urg. *stihti- skulle enligt det gängse 
betraktelsesättet ha varit 'handlingen att stiga, stigandet'. Någon sådan 
betydelse kan inte längre beläggas. Däremot används de sentida mot-
svarigheterna till urg. *stihti- som konkreter på en mängd högst skiftande 
sätt. Av det nyss sagda framgår emellertid, att man inte med säkerhet 
kan veta, om ett nomen actionis *stihti- 'handlingen att stiga, stigandet' 
verkligen har existerat. Kanske hade ordet, redan då det bildades, kon-
kret funktion. Huruvida steget från abstrakt till den närmast till hands 
liggande konkreta betydelsen alls har tagits eller om ordet möjligen redan 
från början hade denna konkreta betydelse är dock för undersökningen 
av föga intresse. Det är ordets fortsatta betydelseutveckling såsom kon-
kret som kan vara värd att granska. För enkelhetens skull räknar jag 
dock i det följande genomgående med att bildningen från början har 
haft abstrakt funktion. 

Betydelserna har grupperats efter samhörighet. Dispositionen innebär 

1  Forniriskt techt 'gående, gång, budbärare' till tiagu 'jag går' är en tå-avledning. 
(Pokomy, s. 1017.) 

2  Se närmare nedan, s. 139 f. 
3  Noreen, Altisl. gram. §§ 110. 3, 267, och Altschw. gram. §§ 83. 2. a, 114. 1,233. 

— Fsv., fda. atatta är en ön-utvidgning, om vilken se nedan, s. 45, not 1. 
4  Se härom Olson, De app. subst. bildning i fsv., s. 325 ff. 
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alltså redan ett ställningstagande till materialet, men jag har sökt moti-
vera detta i varje enskilt avsnitt. Först urskiljs två grupper av betydelser. 
I den ena är det semantiska sambandet med verbet stiga obrutet, i 
den andra kan ett sådant samband inte längre skönjas. Dessa betydelse-
grupper återförs på var sin grundbetydelse, grundbetyd. 1 'något att 
stiga på', och grundbetyd. 2 'fot(stycke), underlag'. (Ordet »grundbe-
tydelse» får inte missförstås: det är icke fråga om verbalabstraktets 
grundbetydelse utan om en betydelse i den fortsatta utvecklingen, som 
har utgjort grund för en mängd andra betydelser.) De betydelser som 
återgår på grundbetyd. 1 'något att stiga på' har av praktiska skäl 
delats upp så, att hägnadstermerna diskuteras för sig. En i förhållande 
till en viss betydelse klart sekundär användning av ordet kallas under-
betydelse. 

Grundbetyd. 2 'fot(stycke), underlag' erbjuder delvis andra problem 
än grundbetyd. 1. Det gäller frågor om genus, om abstrakta betydelser 
av ordet i fvn., om verb, avledda av ordet osv. 

Vid försöken att utreda betydelsernas sammanhang och förhållande 
till äldre betydelser erbjuder — som så ofta då det gäller att klarlägga 
språkliga företeelsers inbördes samband och den bakomliggande utveck-
lingen — det språkgeografiska betraktelsesättet en god hjälp. Här före-
ligger alltså ett exempel på en b et y dels eg eogr a f i sk undersökning. 

De betydelser som stätt(a), stett osv, uppvisar skiftar så kraftigt, att 
man med fog kan undra, om det verkligen överallt är fråga om etymo-
logiskt samma ord, nämligen en ti-avledning till stiga. En granskning 
av materialet ur formell synpunkt måste därför föregå den semantiska 
undersökningen. 

Under arbetets gång har jag fått mycken hjälp av många: med kom-
plettering och bedömning av materialet, med råd och synpunkter av 
olika slag. Jag tackar här alla, som har hjälpt mig. 

Bidrag till tryckningen har jag med tacksamhet mottagit från Statens 
humanistiska forskningsråd och från Magnus Bergvalls stiftelse. 

Kartorna har renritats och teckningarna utförts av fru Gun Björk-
lund. Sammanfattningen är översatt till tyska av Dr. phil. Margarete 
Andersson-Schmitt. Med citatkontroll m. m. har fil. stud. Claes Ström-
berg hjälpt mig. 

Ett tack riktar jag slutligen till Landsmåls- och Folkminnesarkivet i 
Uppsala och till dess chef, professor Dag Strömbäck, för att min under-
sökning har fått ingå i arkivets skriftserie. 



II. Formredovisning med kommentar 

Sverige och svenskbygderna i Finland och Estland 

Dialektformer (Jfr karta 1.) 
Såväl stark som svag form förekommer (stått m. m. och stätta m. m.). 

De starka formerna är i huvudsak västliga, de svaga östliga. 
Stark form förekommer: 1. sporadiskt i n.v. Skåne, sydligaste Hall. 

och v. Smål.; 2. så gott som genomgående i n. Hall., Vgötl., Boh. och 
Dalsl.; 3. delvis vid sidan av stätta i Värml. (genus- och betydelseskillnad 
råder här mellan stått och stätta; se närmare nedan); 4. i Ovansiljan, 
Nedansiljan (vid sidan av svaga former), i nordligaste Västerbergslagen 
och enl. en uppteckning i Gästr.; 5. i n.ö. Aug. och i den del av Aug. 
som tillhör Vbott. län (vid sidan av svaga former) samt enl. Stenberg 
1804 i Umemålet (se nedan, s. 50). 

Svag form förekommer: 1. som helt allenarådande form i Skåne 
(utom i nordväst), i mellersta Hall., i Blek. och Smål. (med undantag 
för enstaka starka former i väster), på Öland och Gotl., i ögötl., Sörml., 
Närke, Västm. och Uppl., på Åland och i Estl.; 2. sporadiskt, ibland vid 
sidan av starka former, i Dalabergslagen, i n.ö. Aug. och i den del av 
Aug. som tillhör Vbott. län samt i Åboland; 3. vid sidan av stått i Värml. 
(jfr ovan); 4. i enstaka belägg (i vissa fall sannolikt beroende på på-
verkan från riksspråket) i sydligaste och norra Hall., i Vgötl., Boh. 
och Dahl. — Av J. A. Linders stelt f. och F. Widmarks stått f. från Vbott. 
och Nbott. kan stelt, om det, som rimligt, är Umemål, representera an-
tingen stark eller svag form, stått bör representera svag form.' 

De svaga formerna har, med ett obetydligt undantag, feminint genus. 
Några få ångermanländska belägg har svag form men mask. genus. 
De starka formerna är med följande undantag likaledes feminina. Några 
mask, belägg har antecknats i n.v. Skåne och södra Hall. I Värml. 
överväger mask. genus, men de mask. beläggen har en helt annan be- 

1 J• A. Linder, Diverse grammatiska och lexikaliska anteckningar rörande 
västerbottniska och norrbottniska dialekter (ULMA 149: 30), och F. Widmark, 
Anteckningar från en dialektforskningsresa i Västerbotten och Norrbotten 1860 
(ULMA 149: 20). Linder, vars belägg Rietz har tagit upp, var präst i Umeå. Om 
dessa belägg se äv. nedan, s. 87. 
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tydelse, som anknyter dem till Norge (se nedan, kap. VIII). De få ånger-
manländska beläggen och Umebelägget från 1804 är maskulina. Neutr. 
genus förekommer sporadiskt i Boh., mest genomfört i norr. — Det bör 
anmärkas, att tecknen för mask, och neutr. genus på karta 1 givetvis 
endast har kunnat utsättas på belägg, för vilka genus anges. Att en 
kartfigur saknar dessa tecken behöver alltså inte betyda, att det belägg 
som den symboliserar är femininum. 

Kvantitetsförhållandena framgår av karta 1. Belägg med kort 
vokal (eller kortdiftong), följd av lång kons., markeras med fylld figur, 
belägg med lång vokal (eller långdiftong), följd av kort kons., med 
ofylld figur. Former med lång vokal, följd av kort kons., hör hemma i 
Kalmar län och i de närmast innanför liggande småländska häraderna, 
i Ögötl. utom i sydväst, i ö. Närke och ö. Västm., i Sörml. och Uppl., 
i sydöstligaste Dalabergslagen. (By sn), på Åland västerut samt i Estl. 
Inom alla dessa områden förekommer även spridda belägg med kort 
vokal. Några enstaka belägg med långdiftong finns dessutom i Skåne, 
v. Smål. och på Gotl. 

Stamvokalens kvalitet framgår i viss utsträckning av kartfigu-
rernas form. Huruvida beläggen innehåller ä- eller e-vokal, kan dock 
icke utläsas. 

Är stamvokalen kort, representeras den i regel av ce. Sporadiskt före-
kommer a på skilda håll. I Uppl. och på Åland (se dock nedan) är a 
vanligast. I Skåne förekommer a ganska ofta. De ångermanländska be-
läggen innehåller e. En ö-vokal möter i Dalby i norra Värml. och spo-
radiskt på Åland. Om i och diftong se nedan. 

Är stamvokalen lång, representeras den av ce på Öland, i Smål. (utom 
i några kustsocknar i N. Tjust, som har e, och i Döderhults sn, Stranda 
hd, som har a), i ögötl., Närke, Västra. och Dalabergslagen (belägg blott 
från By sn i sydöst). I Sörml. överväger e men även uttal med a finns 
(Vansö, Länna, Dunkers snr). I Uppl. däremot finns 16 belägg med a 
mot 2 med ce (Norrby och Bladåkers sur). De 3 beläggen med lång vokal 
på Åland innehåller a i Finström och lång ö-vokal i Geta och på Eckerö. 

En fonematisk bedömning av detta material — beläggen med ö-
vokal undantagna — torde ge vid handen, att ce, r representerar /ä/-
fonem men att e och a, a förekommer i dialekter, i vilka lel- och /ä/-
fonemen har sammanfallit.' 

1  Se t. ex. Grip, Skuttungemålets ljudlära, s. 53 ff. (Sv. lm. 18. 6), Tiselius, 
Fasternamålet, ss. 55 ff., 82 f. (Sv. lm. 18. 5), Ericsson, Södermanlands folkmål, 
ss. 88ff., 105 ff. (Sv. lm. B. 8), G. Areskog, Ö. Smål. folkmål, 1936, s. 134 ff. 
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Ordet innehåller som karta 1 visar, i (r, , i) i några uppländska kust-
socknar (Vätö, Häverö, Väddö, Gräsö), i Ovansiljan och i delar av Nedan-
siljan samt estlandssvenska mål. Av karta 1 framgår även, att belägg 
med diftong (ok, ab ab cek, g, m. m.) förekommer vid sidan av diftong-
lösa belägg i n.ö. Skåne, i Blek. och i s.ö. Smål. samt enligt ett par upp-
teckningar i v. Västbo hd i Smål. Vidare innehåller ordet diftong överallt 
på Gotl. ax, ex, m. m.) samt i Hållin.äs sn i norra Uppl. 

I fråga om konsonantismen uppvisar ordet avvikelser endast inom 
två områden. I Ovansiljan innehåller ordet ett k (stikt). 1 Anundsjö och 
Sidensjö snr i Ång. och enligt Stenberg 1804 i Umeå (se nedan, s. 50) 
är uddljudet f i st. f. st (fette, fett). 

Kommentar 

De starka formerna är, som framgått av det föregående västliga, 
de svaga företrädesvis östliga. I övre Dalarna förekommer huvudsak-
ligen starka former. 

I n.ö. Ång. och den del av landskapet som tillhör Vbott. län har 
upptecknats såväl stark som svag form, stett m., stette el. fette m. och 
stette el. fette f. Vidare anför Stenberg från Umeå 1804 skjett m. (se 
nedan, s. 50). Betydelsen uppges vara 'spjäla i foderhäck, höskrinda 
eller grind'. Ordet kan enligt ett par uppgifter även avse hela foder-
häcken eller grinden. (Se närmare kap. III, underbetyd. C 6.) Den sist-
nämnda användningen av ordet är icke knuten till någon särskild av de 
ovannämnda formerna. 

Att formsplittringen i Ang. och sydligaste Vbott. är förhållandevis 
sen och att vi har rätt att räkna med en gemensam ursprungsform för 
beläggen inom det ganska begränsade utbredningsområdet är rimligt. 
En möjlighet att förstå att ett form- och genusskifte har ägt rum, kan 
synas erbjuda sig. Inom ifrågavarande dialektområde råder formell 
överensstämmelse mellan best. sg. av svaga femininer och best. pl. av 
starka och svaga maskuliner.' Man kunde då tänka sig, att sk tta 'stättan, 
foderhäcken, grinden' hade uppfattats som stetta 'stättarna', dvs, de 
enskilda spjälorna, varigenom stett, stette m. hade uppkommit Då betyd. 
'spjäla' med all sannolikhet är den primära (se nedan, kap. III, under-
betyd. C 6), kan dock denna förklaring inte godtas. Om vii stället utgår 
från ett stett m. (=no. stett m.), kunde vi tänka oss, att best. pl. stetta 

1  Se S. Larsson, Subst.-böjn. i Vbott:s folkmål, 1929, s. 108, och ULMA:s typ-
ordlistor. 
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'pinnarna i foderhäcken, i grinden osv.' hade kommit att uppfattas som 
best. form av en beteckning för hela anordningen, dvs. foderhäcken, 
grinden osv. Mot denna tanke talar det förhållandet, att de få fem. be-
läggen inte betyder 'foderhäck, grind osv.' utan 'spjäla osv.' Beläggen 
med betyd. 'foderhäck, grind osv.' har mask. genus. 

Att med utgångspunkt endast i de föreliggande dialektformerna söka 
finna en gemensam ursprungsform för dessa tycks alltså vara lönlöst. Då 
vi emellertid vet, att stett(e) m. m. i Ång, och sydligaste Vbott. är samma 
ord som stätt(a) söderut i landet (se nedan, s. 23), kan vii stället pröva, 
på vilken av de tänkbara ursprungsformerna, stätta f. eller stätt f. — 
eller, om vi går till Norge, stett m. — som alla dialektbeläggen lättast 
kan återföras. 

En enstavig (stark) form av ordet kan i dessa trakter lätt uppstå ur 
en tvåstavig (svag). Ordet förekommer ofta som senare led i samman-
sättningar (grind-, skrind- m. m.) och drabbas då av efterledsapokope.1  
De starka mask. beläggen (i Nordmaling, alternativt i Arnäs och möjl. 
i Bjurholm samt enl. Stenberg 1804 i Umeå) kan alltså gå tillbaka på 
svaga mask.-former (belagda i Anundsjö, Trehörningsjö och möjl. i 
Grundsunda och Bjurholm). Någon svag mask.-form av ordet är emeller-
tid inte känd från andra dialektområden. De svaga fem.-formerna (be-
lagda i Sidensjö, alternativt i Arnäs och möjligen i Grundsunda samt 
hos Sidenbladh, Allmogemålet i n. ing., 1867) ansluter sig emellertid 
naturligt till de vanliga stätta-formerna i östra Sverige. Svag form fem. 
bör därför rimligen vara den ursprungliga i Ang. och sydligaste Vbott. 
Sidenbladhs uppgift från 1867 ger detta antagande ett gott stöd.2  
Vilken orsaken kan ha varit till det alternativa genusskiftet stette f. 
>stette m. ( > sten m.) är inte lätt att se. Kanske har något associativt 
närstående ord attraherat. Man kunde peka på pinne eller hellre på rim-
ordet kätte. Foderhäcken, vars pinnar kallas stettar, stettor, ingår ju som 
en del i käften. (Det är dock att märka, att kätte m., ,et(e) o. dyl., inte 
rimmar med stette överallt. Det har visserligen lång kons. i Nordmaling, 
Trehörningsjö, Bjurholm samt hos Sidenbladh och Stenberg men lång 
vokal i Anundsjö, Grundsunda och Sidensjö.) 

Om man i stället försöker sammanställa ifrågavarande belägg med de 
vnord. maskulina (no. stett ni.) och alltså betraktar ång. stett och Ume- 

1  K.-H. Dahlstedt, Efterledsapokope i nordsv. dial., karta 2. (Skr. utg. gm  
Landsmåls- och folkrninnesarkivet i Upps., ser. A: 11, 1955.) 

2  8. Larsson anför i Subst.-böjn. i Vbott:s folkmål, 1929, s. 74, Sett från Nord-
maling under atätta bland svaga fem. 
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målets fett st. m. som den ursprungliga formen, får man emellertid be-
tydligt större svårigheter att förklara de svaga formernas uppkomst ur 
denna. 

Ordet har i regel fem. genus. Att stätt oftast är mask. i Värml. och 
ibland neutr. i Boh. bör ses i samband med ordets genus i Norge och be-
handlas i kap. VIII nedan. Mask. genus i några få belägg i n.v. Skåne är 
sekundärt.1  Om mask. belägg i Aug. och sydligaste Vbott. se strax ovan. 

Kvantitetsförhållandena erbjuder en del av intresse. Ordet 
innehöll i gammal tid förbindelsen lång vok. +lång kons. Hur dylika 
förbindelser utvecklades, har varit föremål för två särskilda undersök-
ningar. Adolf Noreeza formulerade 1880 regeln:2  »I sluten stafvelse (d.v.s. 
om den långa konsonanten slutade stafvelsen eller följdes af ännu en 
konsonant) har vokalen förkortats; i öppen stafvelse (d. v. s. om efter 
den långa konsonanten följde vokal ...) har vokalens längd bibehållits, 
men den följande konsonanten förkortats.» Och han tillägger: »De 
skenbara undantagen från denna ljudlag ... bero dels på analogibildning, 
dels på inträdandet af yngre ljudförhållanden.» Gösta Bergman kom 
1921 i Samnord. J till ett delvis annat resultat. Han urskilde ett väst-
svenskt område, där förkortning av vokalen både i »öppen» och »sluten» 
stavelse är rege1.3  I östra Sverige med svenskbygderna i Finland och 
Estland har »vokalen bibehållit sin längd och konsonanten antingen 
också bibehållit sin längd (Finl., Estl., kvdalsmålet i Dl.) eller förkor-
tats ...» (aa, s. 104). Åtskilliga avvikelser från det tillstånd, som man 
hade väntat sig att finna efter ett dylikt förlopp, möter i östra Sverige, 
men enligt Bergman minskar de i antal ju närmare kusten man kommer. 
Gentemot Noreens uppfattning, att vokalen alltid — alltså även i östra 
Sverige — regelrätt skall ha förkortats i »sluten» stavelse, ställer sig 
Bergman skeptisk och menar, att stavelsens karaktär sannolikt inte har 
betytt något för kvantitetsutvecklingen (aa, s. 96). Han tillägger dock: 
»Västsvensk förkortning föreligger i en del ord inom fastlandets östra 
mål av skäl, som tills vidare undandraga sig vårt bedömande.» 

1  Jfr Lech, Skånemålens böjningslära, 1925, s. 8 f. 
2  Lång vok. i förb. med följ. lång kons., s. 2. — En tämligen utförlig, i några 

avseenden mera nyanserad redogörelse för denna kvantitetsutveckling lämnar 
Noreen i Vårt språk, 4, s. 68 ff. 

3  Noreens användning av termerna öppen och sluten stavelse är här inte den 
vanliga. Av praktiska skäl använder jag dem i detta avsnitt men förser dem med 
anföringstecken. 
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Kvantitetsutvecklingen i det här behandlade ordet ger tyvärr ringa 
ledning, om man vill ta ställning till de båda refererade teorierna. Ordet 
är nämligen tvåstavigt i större delen av östra Sverige och skall alltså 
där enligt båda teorierna ha den långa vokalen bevarad. Att utförligare 
diskutera problemen kring utvecklingen av den överlånga stavelsen kan 
därför här inte komma ifråga. Fördelningen av formerna stätta och stäta 
torde dock ge en god bild av hur den gamla förbindelsen lång vokal i 
»öppen» stavelse +lång kons. har utvecklats i Götaland och Svealand.' 

Former med lång vok. (ibland diftong) och kort kons. föreligger inom 
uppsvenskt och mellansvenskt område, på Gotland, i estlandssvenska 
mål och i viss utsträckning på Åland. (Se karta 1.) I övrigt har vokalen 
förkortats och konsonanten bevarats lång. Gränsen mellan de båda 
kvantitetstyperna överensstämmer rätt väl med östgränsen för uttalet 
/lätta, trätta subst. o. verb 'fläta, träta' enligt karta 80 i Lindqvist, 
Sydväst-Sverige. Gränsen för de senare formerna når dock i norr ej så 
långt österut som uttalet stätta. De något olika gränserna kan till en del 
bero på att av parformerna stätta stäta har riksspråket tagit upp den 
(syd)västliga, medan av flätta fläta, frätta — träta den (nord)östliga har 
stöd i riksspråket. På riksspråksinflytande beror säkert åtskilliga av de 
påfallande talrika beläggen med kort vokal +lång konsonant inom det 
östliga området. Ej sällan anges i en uppteckning stäta vara den äldre, 
stätta den yngre formen.2  Sannolikt har dock även det förhållandet bi-
dragit till att framkalla ett uttal med kort vokal, att ordet ibland, sär-
skilt ofta i Uppland och på Åland, utgör senare leden i sammansättningen 
klivstätta o. dy1.3  

Stark form förekommer, som ovan nämnts, i övre Dalarna (vid sidan 
av enstaka svaga former i söder) samt i övre Västerbergslagen, stitt 

1  Noreen, som i aa inte ville räkna med en kvantitetsutveckling st&tta > stätta 
(jfr dock i Vårt språk, 4, s. 72 tf.), betraktar (aa, s. 9) ordet som icke hithörande, 
»ty ordet heter i danskan stcente och är sålunda ej att sammanställa med id. stat». 
— Bergman behandlar stätta aa, s. 81 f. 

2  I sådana fall har jag på karta 1 lagt in endast den som äldre betecknade formen. 
I ett fall, då t. ex. stätta utan dylik anmärkning uppges från en trakt med i övrigt 
ståta-belägg, är man, synes det mig, skyldig att även lägga in belägget stätta på 
kartan, såvida man inte klart kan visa, att de uppteckningar, bland vilka belägget 
ifråga förekommer, är behäftade med mycket stora brister. 

3  Jfr Noreen, Vårt språk, 4, s. 74. — Om man jämför karta 1 med karta 5 (s. 72 f.), 
finner man, att alla de åländska och de flesta av de uppländska beläggen, som enl. 
karta 1 har kort vok. + lång kons. (stätta m. m.), enl. karta 5 i själva verket är sam-
mansatta (kliastätta m. m.). 

2 — 644110 S. Fries 
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(> stikt, se nedan), stätt. Här har sålunda vokalen förkortats, vilket ju 
stämmer med den av Noreen skisserade utvecklingen. Upplösningen av 
den gamla, överlånga kvantitetstypen har emellertid i dalmålen givit 
högst skiftande resultat i olika ord.1  Att så är fallet i dalmål liksom 
mycket ofta i de östra delarna av det svenska språkområdet, samman-
hänger förmodligen med det förhållandet, att den överlånga stavelsen 
där har bevarats mycket länge, på sina håll ända in i vår tid. Den 
överlånga stavelsen har säkert uppgivits vid skilda tidpunkter dels i 
olika trakter, dels i olika ord. Måhända är Noreens uppfattning såtill-
vida riktig, som en viss tendens därvid kan ha funnits att i dessa trakter 
förkorta å ena sidan konsonanten, då tt följdes av vokal, å andra sidan 
vokalen framför slutljudande tt eller tt +kons. 

De ångermanländska beläggen, både de enstaviga och de tvåstaviga, 
uppvisar alla kort vokal (stett, stette m. m.). Även i Ångermanland har 
ifrågavarande kvantitetsutveckling givit olika resultat i olika ord. Om 
vi emellertid bortser från adjektiven (lätt, slät, tät m. fl.), vilkas neutrala 
former kan ha givit upphov till an.alogiska utjämningar, och från ord 
besläktade med dem, kan vi konstatera, att ett tvåstavigt ord som 
fläta såvitt känt alltid har lång vokal och kort konsonant i Ångerman-
land, flae m. m. Man skulle då vänta sig, att ett äldre *stata skulle 
motsvaras av ett state. Så är emellertid ej fallet. Att i enlighet med No-
reens resonemang därav sluta, att ordet i Aug. går tillbaka på en en-
stavig form *ste7tt är dock knappast tillåtet. Vi har nämligen funnit, att 
ordet, ehuru tvåstavigt, t. ex. i Uppl. inte sällan uppvisar kort vokal, 
vilket antogs till en del bero på att ordet ofta utgör s.l. i en sammansätt-
ning. Samma förklaring till stette i stället för väntat *stete kan gälla även 
för Aug., där ordet ofta bör ha haft en särskiljande förled, t. ex. grind-, 
skrind-. 

Om vi utgår från resultatet av den fonematiska bedömningen av 
materialet ovan, kan vi konstatera, att ordets stamvokal i fsv. tid 
söder om Mälaren (utom på Gotland) i vissa trakter bör ha varit c-e, i 
andra kan ha varit c eller ö. Språkgeografiska skäl och vad vi vet om 
behandlingen av samnord. å i andra ord talar för att dialektformerna 
söder om Mälaren går tillbaka på fsv. steffia. Huruvida vokalen norr om 
Mälaren direkt återgår på ö eller cU, kan de enskilda beläggen på grund 
av vidsträckt fonemsammanfall mera sällan direkt upplysa om. De väst- 

1  Levander, Dalmålet, 1, s. 75 ff. Jfr Envall, Dala-Bergslagsmålet, s. 124 ff. 
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manländska beläggen tyder på fsv. stJtta. För Upplands del kan den 
dialektgeografiska situationen möjligen ge en viss ledning.i 

I Ovansiljan och delar av Nedansiljan, i några uppländska kust-
socknar, på Gotland och i de estlandssvenska målen innehåller ordet i, i 
eller (på Gotland) ur i uppkommen diftong ei, äi.2  I dalmålet återgår 
i-vokalen på j.3  De östuppländska och gotländska formerna (-stitu, 
-stittu m. m. och steite m. m.) har tidigare förklarats på olika sätt. 

J. V. Lindgren menar,4  att den gotländska formen »motsvarar ett 
isl. *stitta urg. *stihtiön (en-utvidgning av i-stammen *stihti-), men 
rspr. stätta motsvarar urg. *stihtön isl. stäta ...». Axel Kock5  utgår från 
en växling i paradigmet: »urno. *stihtö *stihta 'stätta' blev i nom. fsv. 
stiötta ..., men i obl. kasus *stihtu *stittu, hvarifrån gutn. *stita> stäitå 
'stätta' fått i.» Hesselman anser,6  att i i »nygutniskt *stitet» beror an-
tingen på en utveckling å >i framför i, u i följande stavelse eller på att 
urno. i framför ht övergått till i, då i, u följer. Han betecknar det som 
»en smaksak» vilkendera av förklaringarna man väljer och betraktar 
Lindgrens ovannämnda konstruktion som »obehöflig». 

Av de givna förklaringarna synes mig Hesselmans först nämnda — 
å>i framför i, u i följande stavelse — avgjort vara att föredraga:7  Den 
har bl. a. den stora fördelen, att uppkomsten av i inte behöver läggas 
så långt tillbaka i tiden. Den låter sig även väl förena med den från 
flera svenska dialekter kända tendensen att sluta ö till 1.8  Möjligen kunde 
det sägas, att denna tendens i sig själv-  utgjorde en alldeles tillräcklig 
förklaring till uppkomsten av i i vissa av de särpräglade dialekter det 
här är fråga om, men givet är, att ett följande u bör ha understött över-
gången och bidragit till att stadfästa den. 

Är denna syn på i-formerna riktig, talar deras utbredning för att fsv. 
*stötta kan ha varit en rätt allmän form i Uppland. 

1  Se härom Hesselman i SoS, 5, s. 101 ff., och Bergman, Samnord. g (samman-
fattning, s. 104). 

2  Gustavson, Gutamålet, 1, s. 22 f. 
3  Levander, Dalmålet, 1, s. 132. 
4  Burträskrnålets gram., s. 156. (Sv. lm. 12: 1.) 
5  Sv. ljudhist., 1, s. 136. 
6  SoS, 5, s. 115, not 5. 
1  Då ordet är långstavigt borde det i trakter med vokalbalans inte ändas på -u. 

Så gör emellertid vanligen ifrågavarande uppländska belägg. Fgutn. har -u i slut-
ljud äv. efter lång stavelse. (Gutalag och Gutasaga, utg. af  H. Pipping, s. LXXXII. 
Samf. til Udg. af gammal nord. Litt., 33, 1905-07.) 

8  Bergman, Samnord. s. 104. 
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De enstaka beläggen med ö-vokal på Åland är koncentrerade till den 
n.v. delen (Geta, Hammarland, Eckerö). De torde närmast böra uppfattas 
som resultat av en tillfällig ombildning, framkallad av ordet stötta. 
(Jfr klivstättans något stöttliknande konstruktion nedan, s. 80 ff.) — 
Sannolikt är 6-ljudet i Dalbymålets stött i norra Värml. tämligen ungt. 
En gammal meddelare norrut i socknen använde ä-vokal.' 

Beträffande fastlandsformerna med diftong kan hänvisas till Swen-
nings behandling av diftongeringen av fsv. e med redogörelse för dess 
utbredning i Folkmålet i Lister.2  Diftongens uppkomst måste ligga före 
den tidpunkt, då vokalen förkortades i ord av denna typ. De båda be-
läggen med diftong i Västbo hd i v. Smål. saknar jag möjlighet att be-
döma. Diftongbeläggen i Hållnäs sn i norra Uppland kan jämföras med 
samma sockenmåls diftong i t. ex. gräs. Diftongen på Gotl. återgår på i 
(se strax ovan). 

Ordets konsonantism erbjuder problem endast i Ovansiljan och 
Ångermanland. I Ovansiljan, där ordet oftast avser en ur en stock ut-
huggen trappa, innehåller det ett k, stikt. Detta k sammanställer Le-
vander3  tveksamt med Dalalagens doctir 'dotter' men påpekar samtidigt: 
»Den nära psykologiska samhörigheten med dalmålets stiki 'stege' torde 
dock näppeligen ha varit utan betydelse.» 

Den från skilda delar av Norden kända företeelsen, att ett ht har er-
satt ett äldre tt, har utförligast diskuterats av E. Lid&t.4  Han slår 
till att börja med fast, att ht för väntat tt (<ht) inte, som man stundom 
tidigare menat, kan gå direkt tillbaka på det gamla ht. Utvecklingen bör, 
menar han, ha gått över en tonlös vokal, som bildade övergång mellan 
lång vokal och tt, till en frikativa och slutligen till explosivan. k. Han 
framhåller det märkliga i »det sporadiska sätt, hvarpå den antydda ut-
vecklingen kommer till synes» och tillägger: »Den enda fasta hållpunkten 

1  Enl. uppgift lämnad av målets främste kännare, J. Jacobsson. 
2  (SV. lm. B. 36), ss. 301 ff., 339 If., särskilt 305, 312, 340, 345, 347, 350, 353. — 

I sin kommentar till de diftonglösa formerna, särskilt i södra delen av Listers hd, 
synes mig Swerming (aa, s. 312) alltför mycket söka förklaringar i långt tillbaka i 
tiden liggande utjämningar och ljudutvecklingar. Han bortser från att påverkan 
kan ha skett från grannmål utan diftong i denna ställning, särskilt längs kusten. 

3  Dalmålet, 1, s. 5, och 2, s. 284 f. Envall ansluter sig i Dala-Bergslagsmålet, 
s. 12, till Levanders sammanställning med doctir. 

4  ANF, 27, s. 282, not, o. ANF, 36, s. 42 f., där hänvisningar till äldre litt. ges. 
Jfr senast Seip i MoM, 1960, s. 88 f. 
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är tillsvidare, att kt för tt synes uppträda endast efter ursprungligen 
lång vokal.» 

K-ljudet i stikt låter sig väl förklara i enlighet med Lidkns iakttagelser. 
Vi har i ordet haft en förbindelse lång vokal +tt. Emellertid finns i dalmål 
exempel på att ett k har inskjutits mellan särskilt främre vokal och t även 
i icke överlång stavelse. I Evertsberg i Älvdalen har upptecknats ikkta 
'hitta'.' Fågelnamnet tätting uttalas tekkting, täkkting i flera Ovansiljans-
socknar.2  Vid sidan av bettul 'munstycke till betslet' har antecknats en 
form bekktul i Äppelbo. Participet utnött kan uttalas utnökkt i Leksand. 
Växtnamnet byttgräs har i Rättvik både uttalet bittgräs och bikktgräs. 
Verbet lita å innehåller k i Älvdalen, Våmhus, Mora, Sollerön., Orsa, 
Gagnet Floda, Malung och Lima. Jfr sät lekkt å 'sätta lit till' i Tran-
strand. Detta ord avviker från de övriga genom att ha lång vok. + 
kort t.3  

Det är högst ovisst, om nyssnämnda exempel på ett k, inskjutet fram-
för långt t, kan anses styrka, att även den preaspiration mellan gammal 
kort vokal och lång klusil, som förekommer här och där i nordiskt tal-
språk från Island i väster till Finland i öster, har kunnat ge upphov 
till ett k-ljud. De nämnda exemplen är alltför få och disparata för att 
tillåta en sådan slutsats. Vi vet f. ö. inte, om dalmålen har haft detta 
slags uttal med preaspiration. Lidkns ovan citerade uttalande säger oss 
vidare, att dylik preaspiration icke synes ha givit upphov till k-inskott 
på andra håll i Norden, enär »kt för tt synes uppträda endast efter ur-
sprungligen lång vokal». Seip anför i MoM 1960 (s. 88) ur ett diplom 
från Sel i övre Gudbrandsdalen 1428: tu l meire visso setthe ek mikt inzigle 
firir pettce bref, och anser, att man har rätt att räkna med att det är 
preaspirationen »i Nord-Gudbrandsdalen som kommer til syne i skrive-
måten mikt». Man kan möjligen fråga sig, om inte k i mikt kan vara en 
felskrivning, beroende på det föregående ek. Men framför allt måste 
man observera, att Seip betraktar k i mikt som en »skrivemåte», ett sätt 
att i skrift återge preaspirationen. Så bör f. ö. säkert flera av de fsv. 

1  Av förste arkivarie S. Björklund, som även givit mig andra belägg. Se äv. 
Levander, Dalmålet, 2, s. 44. 

2  Jfr dock täkling i Sörml., Närke, Ogötl. enl. Rietz, s. 772 b. 
3  Ett cväntat le-ljud av annan upprinnelse möter i t. ex. pret. vikktä 'vittjade' 

(bl. a. i Bjursås och Säter). Efter mönstret tyttja, tykktä, 'tycka, tyckte' har man 
skapat vittja, vikktii. Hit hör sannolikt även flykta för flytta, en form med stor 
spridning. Om detta ord se senast L. Huldffm, Verbböjningen i Obott:s sv. folkmål, 
2, 1959, s. 71 ff. (SNF, 48.) Jfr ombildningen av ordet skyttja i delar av Västsverige, 
utredd av R. Liljefors och R. Broberg i Nysv. stud., 33, s. 130 ff. 
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skrivningarna kt, ct för långt t uppfattas. Att fsv. dottir i DL skrivs 
doctir behöver ingalunda betyda, att ordet uttalades med k-ljud, blott 
att t-ljudet föregicks av ett ljud — närmast en tonlös vokal eller en 
aspiration — som erbjöd skrivaren stavningsproblem. 

Vilken fonetisk eller annan bakgrund dalmålsformer sådana som 
ikkta för hitta än kan ha, så manar deras blotta existens till försiktighet 
vid bedömningen av k i stikt. k-ljudet kan ha införts i stitt mellan kort 
i och tt och behöver inte ha samband med den överlånga stavelsen. 
Härtill kommer den påverkan som mycket väl kan ha ägt rum från det 
i fråga om betydelse närstående stitji, stikå m. m. i Ovansiljan, steka 

m. i Nedansiljan (mask. och motsvarande rspr. *steke). Även k i detta 
ord erbjuder emellertid ett problem, som här må beröras.1  

Ordet för stege innehåller k inom hela dalmålsområdet utom i de två 
nordligaste västerdalssocknarna och i Bjursås, som vetter mot Bergs-
lagen. Där liksom i hela Bergslagen träffar vi den normala formen med g.2  
Ordet har förmodligen redan tidigt avsett en stege med pinnar att 
kliva på, ej en ur en stock huggen trappa, en stikt. Härför talar dels en 
direkt uppgift från Våmhus (uppgifter om att ordet även kan användas 
om en trappa huggen ur en stock finns dock), dels och framför allt före-
komsten av sammansättningar som mjärdsteke 'grindliknande anordning, 
genom vilken fisken ledes in i en mjärde' (Mora), baksteke 'stegliknande 
redskap, varpå bakbräde placeras med de till jäsning upplagda kakorna 
på' (Djura) och mjölksteke 'en stegformig ställning för mjölkkärlen, be-
stående av från två parallella, lodräta ribbor utstickande pinnar'.3  — 
Enligt min mening bör dalmålens steke sammanställas med orden stue 

eller stika f. som i dessa former är belagda i forn.västnordiskan och 
som förekommer i skilda nynordiska dialekter i betydelser som 'pinne, 
sticka, påle' m. m.4  Betydelsen 'något av pinnar, spjälor sammanfogat' 
framträder i vissa västgötamåls stek, hänsastek n. 'hönsbur' (Hof, 
Dialectus vestrogothica, 1772), 'hönsbod; rum, der hönsen instängas' 
(Rietz), 'skulle med sittpinnar för höns' (ULMA), 'spjälförsedd hylla 

1  S. Bugge lämnar en förklaring av k, som dock ej kan godtas. (Sv. lm. 4: 2, 
s. 176, not 4.) Han räknar med att växlingen i konsonantismen går tillbaka till ieur. 
tid. 

2  Levander, Dalmålet, 2, ss. 43, 284, och E. 0. Bergfors, Tilljämning a>å i 
dalmålet (Uppsala 1961), s. 89, där ordets vokalism behandlas. 

3  Avbildningar se Levander, 0DB, 3, ss. 209, 345. 
4  Se härom Modöer, Namn- och ordgeogr. studier, s. 136, o. där cit. litt. (UUÅ 

1937: 12.) 
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eller bur för hönsen ovanför kättarna'.1  Dalmålens steke m. kan antingen 
direkt utgå från ett *stiki m. med betydelsen 'något som består av pinnar' 
el. dyl. eller snarare vara resultatet av en påverkan från ordgruppen 
sak- på redskapsordet stege. 

I Anundsjö och Sidensjö snr i n.ö. Ång. har ordet ett sje-ljud som udd-
ljud, fette, och Stenberg anför från Umeå 1804 skjett (se nedan s. 50). 
Sje-ljudets uppkomst bör sammanställas med det förhållandet, att 
samnord. E i vissa norrländska mål har kunnat diftongeras till ke.2  I 
Ång. tycks diftongeringstendensen ha varit svagare än i Vbott. Diftong-
iskt uttal har i varje fall endast sporadiskt stabiliserats. I typordlistor 
från Nordmaling, Trehörningsjö, Bjärtrå, Ullånger, Nordingrå, Nora, 
Säbrå, Viksjö, Resele och Ramsele finner man spår av diftongiskt uttal 
endast i listorna från Viksjö, Resele och Ramsele. Enligt en ordsamling 
heter tät i Sidensjö — en av socknarna där fette är belagt — pet. — For-
men fette (stjätta, stjätte) visar klart, att de ång. beläggen, trots sin 
speciella betydelse, verkligen utgörs av ordet stätt(a). 

Danmark 

Dialektformer 

Ordet synes i Danmark uppträda endast i svag f or m.3  Uttalet av 
den enstaviga formen på Jylland — västerut med västjylländsk stöt, i 
Vendsyssel och östra Himmerland med lång vokal utan stöt och i östra 
Sönderjylland med musikalisk accent 2 — vittnar om tvåstavighet i 
äldre tid.4  

Jämte stette — med eller utan apokope — förekommer i delar av 

1  Lirmarsson, Bygd, by och gård, 1, s. 46. 
2  Se Åström, Degerforsmålets ljudlära § 45 (Sv. lm. 6: 6), Lindgren, Burträsk-

målets gram. § 61 (Sv. lm. 12: 1), Bergman, Sannord. å, ss. 24 ff., 100 m. fl. 
3  Det danska materialet och hjälp med dess bedömning har jag tacksamt mot-

tagit från Institut for dansk Dialektforskning genom cand. mag. Inger Ejskjxr 
och speciellt för Jyllands del från Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning genom 
cfr phil. K. Ringgaard. Från Nationalmuseets Etnologiske Undersogelser har jag 
av museumsinspektor Ole Hojrup fått uppgifter om olika typer av klivstättor 
(stwnter). 

4  Jfr karta 36 hos Bennike—Kristensen. — Ordets äldsta belägg — atceet i Necro-
logium Ripense (se nedan under betyd. F) — är visserligen enstavigt, men detta 
kan vara en följd av den på Jy11. tidiga apokopen. (Se Brondum-Nielsen, Gammel-
dansk Gram., 1, 1950, § 219. 3.) 
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Danmark även ett stcente, som upptagits i riksspråket. Stcente och därur 
utvecklade formerl är i dialekterna belagda här och var på Själland 
(framför allt västerut), på Lolland utom längst i öster, på Langeland 
och Fyn med tillhörande mindre öar och i delar av östra och norra Jylland. 
I övriga delar av Danmark möter stcette och dy1.2  — Formernas utbred-
ning, som närmare diskuteras i följ. avsnitt, framgår bäst av karta 2. 

Kommentar 

Den vanligaste formen på Själland är stette o. dyl. utan n. Då stette 
och stcente har upptecknats i samma trakter, ibland i samma socken, 
bör stcente rimligen uppfattas som en ur riksspråket inkommen form. 
Emellertid är det sannolikt, att former med n är genuina på sydvästra 
Själland. De visserligen fåtaliga beläggen samt det naturliga i ett språk. 
geografiskt samband med Fyn, Langeland och västra Lolland talar 
härför. Vidare kan nämnas, att det i en bestämmelse från 1694-1728 
rörande Slagelse i Song amt talas om springegab eller stendte, medan det 
i en handling från Kvarmlose, Merlose hd, Holbmk amt, 1624 heter 
stette.3  

Huruvida former med n har haft någon större utbredning i genuin 
dialekt på Jylland, förefaller mig vara ovisst. Ett par förhållanden talar 
för att dylika former är tämligen sent inkomna på Jylland. 

Av de få uppteckningar med n som finns står några vid sidan av for-
mer utan n. Påfallande är Feilbergs belägg från Vendsyssel, stänjtj (i 
grov beteckning) 'overgang over et dige' =sv. 'hägnad'. Även J. M. 
Jensen anför i Et vendelbomål, s. 140, en form med n — i grov beteck-
ning sdänjtj — med betydelsen 'stwnte' men anger tre gånger (ss. 45, 94, 
137) en form utan n — sdåt — som han likaledes översätter 'stffinte'. 
Feilberg kan ha fått sitt belägg från Jensen och något redigerat om det.4  
Även Feilberg anför en form utan n från Vendsyssel men anger dess 
betydelse vara 'indgang til en kirkegård med port og låge'. Formen 

1  Bland dessa kan nämnas den över stora delar av Fyn förekommande stäjde 
m. m. med lång nasalerad vokal. Om denna utveckling av ljudförbindelsen ent se 
Bennike--Kristensen, s. 122, och Poul Andersen, Fonemsystemet i fastfynsk, 1958, 
s. 162. 

2  Förekomsten av ett »lollandsk steede», som anförs av ODS, har vid särskild 
efterfrågning ej kunnat bestyrkas. 

3  Vider og Vedtwgter, 1, s. 129, o. 4, s. 38. 
4  Jfr Et vendelbomål, s. v if., o. Feilberg, bd 4, ss. nr, xv. Om Feilbergs be-

handling av meddelarnas material se K. Ringgaard i Sprog og Kultur, 22, s. 83 ff. 
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stcette utan n är i denna betydelse utbredd över hela västra och norra 
Jyll. och har säkert där hög ålder. (Se karta 2.) Ordet stcente 'övergång 
över hägnad' förekom väl sporadiskt på Jensens och Feilbergs tid i Vend-
sysselmålet men tillhörde ett betydligt yngre skikt än stcette 'ingång till 
kyrkogård'. Sannolikt har f öret e els en stätta (övergång över en hägnad) 
i någon utsträckning men framför allt i förhållandevis sen tid införts i 
Vendsyssel. (Se nedan, s. 76.) 1 samband därmed har formen stcente 
med n kommit in. 

I jylländska byordningar o. dyl. från äldre tid förekommer nästan 
undantagslöst former av ordet utan n — mest dock i betyd. 'nedriven 
del av hägnad' — t. ex. från Gaverslund strax SO om Vejle (1758), 
från Saksild, Rude och Tunö S om Århus (1705, 1743, 1805), från om-
rådet mellan Silkeborg och Skanderborg (Linå 1679, Firgårde och Vrold 
i Hjelmslev hd 1682 och 1662, Troelstrup i Tyrsting hd 1701), från 
Ginnerup på Djursland (1725), från Randers (1687-88) och V. Hasing 
vid Ålborg (1733).1  Ett enda belägg med n förekommer, nämligen från 
Horsens (1802). 

Det förefaller som om Fyn vore centrum för novationen stcente. 
Därifrån har formerna med n spritt sig framför allt österut till Lange-
land, större delen av Lolland och sydvästra Själland och troligen även 
i viss utsträckning västerut till Jylland. Nära nog runtomkring, dvs, på 
norra (jfr dock ovan), västra och delvis även södra Jylland, vidare 
åtminstone på norra och östra Själland med Mön, Falster och östligaste 
Lolland samt på Bornholm, förekommer former utan n, stcette m. m. 

Med den tämligen vidsträckta utbredning formen stcente har, bör den 
gå tillbaka till medeltiden. Det äldsta daterbara belägget härrör från 
1598.2  

Formen med n, stente, har förklarats på tre sätt. Falk-Torp EO menar 
att n kan ha införts genom påverkan från mit. stgnte 'samling av stenar' 
eftersom stättor ofta är byggda av stenar. De påpekar emellertid även, 
att stcente förhåller sig till stcette på samma sätt som da. dial. stcente 'bar 
fläck på sädesax' till det liktydiga da. dial. stcette, och tillägger: »maaske 
har da dette ord vxret medvirkende ved fremkomsten af den falske form 

1  Belägget från Randers härrör från Randers Bys Tingbog (Saml. til Jydsk Hist. 
og Topografi, 3 rEekke, 2 bd, s. 296), de övriga från Vider og Vedtwgter, bd 2, ss. 
329, 345, 367, 385, 393, 397, 450, bd 3, s. 554, bd 4, s. 227, bd 5, ss. 87, 99. 

2 J Ostrup By-Lov og Gildesskik 1598 står: »Item huileken som gier stente paa 
nogens Mandtz gierde hand giffue ij Skil ...» (Hist. tidskr. 1, s. 445.) Det är 
fråga om Ostrup i Lunde hd på Fyn. 
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stente». I ODS uppfattas stcente som en ombildning av stcette genom 
anknytning till orden stcender och i synnerhet stcende. 

Någon tillfredsställande förklaring av formen stente kan ingen av 
dessa sägas vara, men det synes å andra sidan vara svårt att finna en 
sådan. Då min kritik av de nämnda förklaringarna bl. a. medför en 
komplettering av ODS:s uppgifter om ordet stcende, kan den kanske 
vara värd att framläggas, trots att den knappast mynnar ut i något 
positivt. 

Starka skäl talar mot inflytande från mit. stgnte. Sehiller-Liibben 
översätter sante n. med 'Gestein, Edelgestein'.1  I alla där anförda be-
lägg ur mit. litteratur kan ordet översättas med 'ädelstenar'. Visserligen 
bör väl ordet från början ha haft den av Sehiller-Liibben först anförda 
allmänna betydelsen 'Gestein' (Falk-Torps 'samling av stenar') — ordet 
är en neutral kollektivbildning med suffixet -itia- av samma typ som 
mht. gebeinze, mit. gebgnte 'ben (koll.), benstomme'2  — men belagd synes 
denna betydelse icke vara. Även om grundbetydelsen 'samling av stenar' 
en gång har funnits på lågtyskt område, synes det mig osannolikt, att 
detta ord har kunnat påverka fda. *stc-etta. Man hade i så fall väntat sig 
finna former med n åtminstone i Sönderjylland. Nu förekommer de 
främst på Fyn, som tycks vara novationens kärnområde (se ovan). 
Det kan till sist påpekas, att sante sannolikt har betytt 'samling av 
stenar' men säkerligen inte 'klivstätta', som i medellågtyskan har hetat 
stegel(e). Att en redskapsterm eller en benämning på något av män-
niskan skapat har förts in i ett annat språk, är ju vida vanligare än att 
påverkan skett från ett ord med en så allmän innebörd som mit. sgnte 
'samling  av stenar'. 

Behandlingen av underbetyd. C 3 'tomt, kärnlöst parti i sädesax' 
nedan visar, att även Falk-Torps alternativa förklaring av n kan lämnas 
ur räkningen. 

Att det av ODS anförda stcende skulle ha betytt något för uppkomsten 
av stcente, är föga troligt. I ODS behandlas stcende under stcenge n. betyd. 
2 »(dial.) om forsk. in.dhegninger ell. afspwrringer». De enda skrivningar 
med d, alltså stcende i st. f. stcenge, som anförs härrör emellertid från 
jyllänningen Harry Soiberg, född i Ringköbing 1880. Denne använder 

Ordet synes vara försvunnet ur nutida dialekt. J. C. Dähnert, Platt-Deutsches 
Wörter-Buch nach der alten und neuen Pommerschen und Riigischen Mundart 
(1781), betecknar Steente på det sätt, som han gör med föråldrade eller ur äldre 
källor hämtade ord. 

2  Kluge, Stammbildungslehre § 71. 
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stcende både som substantiv och verb. I övrigt hänvisar ODS till dialekt-
källor. I dialekterna har dock stcende en mycket begränsad utbredning. 
L. Melsenl- anför 1811 från Bindslev sn längst norrut på Jylland: »Stendt, 
Steendt s. Et Gjerde, Lukke, man smtter over en Aae eller Bxk, for at 
holde Creaturene tilbage. Stendte eller Stcende, swtte Stendt for.» Hos 
Feilberg finner man från Vendsyssel en form, motsvarande ett stcende, 
1. subst. n. 'tremmeverk om. en svinesti, fåresti, planker nedsatte i en 
å for at dwmme', 2. v. lukke, stwnge inde'.2  I en uppteckning från 1881 
av en man, född i Bronderslev i Vendsyssel 1808, heter det:3  »Lygtebcek 

hvor der dengang var et Stende over, som de gamle kaldte 'Lygteledet' .» 
I Vider og Vedtwgter (bd 2, s. 5 f., bd 4, s. 203 f.) finner man följande 
bestämmelser från Vendsyssel, den förra från Saaby 1655, den senare från 
Vrensted sn 1707: »Och skal enhver digge och lucke med stender som efter-
folger ... Sonden strandhafve becken /rå oster ende af her Christens jord och 
ned i stranden skal settis stendelukker ...» samt »1 det lengste 14 dage efter 
Valborgdag skal alle diger og stcender vcere fcerdige, og hvis nogle stender 
eller digger derefter nedlegger pantis strax for 8 sk». 

Bortsett från beläggen i västjyllänningen Soibergs verk, är stcende n. 
känt blott från Vendsyssel. Det tycks ha samma betydelse som stcenge n. 
Under sådana förhållanden bör stcende snarast bedömas som en nord-
(och väst-?) jylländsk ombildning av stcenge4  och kan i varje fall ingenting 
ha att göra med förekomsten av n i stcente.5  

i Om dennes samling se Feilberg, s. xxiv. Molbech anför Melsens belägg (något 
förändrat) i sin ordbok 1841. 

Se även Jensen, Et vendelbomål, s. 40. 
3  Sprog og Kultur, 19, s. 28. 
4  OM stcenge n., dess utbredning och betydelser i Danmark, se Gunnar Knudsen 

i Danske Folkemaal, 1, s. 65 ff. Knudsen anför intet belägg på stcenge från Vend-
syssel. — Molbechs »Stcenne, en. Fiwl eller Planke, som lsegges over en Bwk eller 
Vandgroft, til at gaae paa, (sydi. Fyen)» torde snarast (trots genusuppgiften) ut-
göras av stcenge (ljudförbindelserna fda. csnd och ceng har sammanfallit i Fynmålen) 
och bör jämföras med Rasmus Rasks »Stcenge, et, over en Bak, o: nogle Steenger eller 
deslige, hvorpaa man kan gaa over — undertiden ltegges og en Fisel at gaa over 
paa». (De fynske Ronders Sprog. Bearb. og udg. af  Poul Andersen, 1938, s. 59.) 
Denna sekundära betydelse hos stcenge, som ligger rätt nära innebörden i strette ,,,  
stcente, kan knappast vara så gammal, att stcenge kan ha betytt något för upp-
komsten av n i stcente. 

5  Av de belägg, som ODS anför under stcente för att belysa, hur stcende har på-
verkat stcette, utgörs strandstcencler och stcen,cler i citatet »Går nogen ',tands creatur 
over anden deris digger og stcender ...» (Vider og Vedt., bd 2, e. 12, bd 4, s. 204) av 
ovan behandlade stcende. Citaten härrör från byordningar från Vendsyssel. 1 citatet 
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Det andra ord, som enligt ODS skulle kunna ha bidragit till att n 
införts i stcente, är stcender. Ordet, som är ett lån från medellågtyskan, 
används särskilt om »(tyndere, svagere) stolpe i bindingsverk» men kan 
också beteckna stolpe av annat slag.' Om detta ord har påverkat f da. 
*stc-etta, vilket synes mig föga sannolikt, kan detta tänkas ha skett, i 
samband med att klivstättor byggda av trä (om dyl. se  nedan, s. 77 ff.) 
började framträda. 

Att finna någon fullt godtagbar förklaring till uppkomsten av formen 
stcente synes svårt. Det kunde vara frestande att i stcente se en hyper-
korrekt form, tillkommen inom ett gränsområde mellan ord med tt <nt 
i väster och bevarat nt i öster. Som nämnts, tycks centrum för novationen 
stcente ha varit Fyn. Förutsättningen för att en dylik korrektion skulle 
kunna äga rum — att stamvokalen rätt tidigt hade förkortats framför 
tt — har emellertid inte funnits. Inom en mycket stor del av stcente:s 
utbredningsområde har c till våra dagar bibehållits långt i ord, inne-
hållande f da. tt.2  Vill man i likhet med dem som tidigare behandlat 
n-inskottet se detta som en följd av påverkan från något associations-
mässigt närliggande ord, kunde man peka på ordet sten. Stättan bestod 
nämligen tidigare sannolikt i ännu högre grad än nu av en eller flera 
stenar. Om påverkan från sten ur saklig synpunkt kan synas rimlig, har 
förklaringen ur språklig synpunkt den svagheten, att fda. sten och *sk-dta 
innehöll skilda vokalljud. 

Norge 
Dialektformer och kommentar 

Stark form (stett) är nära nog allenarådande i Norge.3  Endast allra 
längst ned på Sörlandet vid kusten samt inom en liten del av Telemark 
ur en handling från Langeland 1707 (Vider og Vedt. 3, s. 251) »legger (man) ulovlig 
stender på nogen mands gierder» är stender givetvis =strenter (om betyd. se  nedan 
under betyd. E) och nd i st. f. ni säkerligen blott en onöjaktig skrivning. ODS:s 
belägg selande 'Pwle tu l at sprerre Vejen' bygger på en dial.-uppteckning fr. Orslev 
sn, Sors amt. Om denna se nedan, s. 78, not. 2. 

1  ODS. Jfr Molbech. Om dess förekomst i fsv. se  Ronge, Konung Alexander, 
1957, s. 238 f. 

2  Se Briandum-Nielsen, Gammeldansk Grammatik, 1, 1950, s. 391, o. Bennike-
Kristensen, Kort over de danske folkemål, s. 73 f. 

3  Det norska materialet (se karta 3) är hämtat ur Norsk Ordboks, Norsk Mål-
forearkivs och Norsk Etnologisk Granskings samlingar samt ur tryckt litt. Värde-
fulla kompletterande upplysningar rörande Västlandet har jag fått av prof. Per 
Thorson, Bergen. — Från n. Tröndelagen är beläggen få. Från Nordland finns dock 
stelt m. (Beiarn och Gimsay). 
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förekommer svag form (stette f.). De svaga beläggen på Sörlandet 
liksom de talrikare starka som förekommer längs sydkusten, avser 'in-
gång till kyrkogård', en betydelse som bör ha spritts till Sörlandet från 
Jylland eller svenska Västkusten och trängt ut äldre användningar av 
ordet. (Se närmare nedan under betyd. F.) Till själva sydspetsen av 
Norge har alltså inte endast ordets betydelse utan även dess svaga form 
införts. De få svaga beläggen i Telemark (i trakten av Siden) har betyd. 
'klivstätta'. (Om ett belägg på svag form från 1500-talet se nedan be-
tyd. F.) 

Ett stette f. med betyd. 'kar på fötter' bör särhållas från här behand-
lade ord och diskuteras lämpligen nedan kap. VI. Om ett stette n. från 
ö. Telemark hos Rosa se nedan, s. 69, not 1. 

Det starka stett kan vara mask., fem. eller neutr. Då ordets genus 
erbjuder speciella problem, som sammanhänger med betydelserna, be-
handlas genusfrågan nedan kap. VIII efter redogörelsen för betydelserna. 

Om kvantitetsförhållandena i stett (stette) är blott att säga, att 
den tidigare långa stamvokalen överallt synes vara förkortad. 

Även beträffande stamvokalens kvalitet är förhållandena be-
tydligt enhetligare i Norge än i Sverige. Så gott som överallt möter en 
e-vokal. Från Valls i Setesdal och från Hardanger finns emellertid an-
tecknat ditt men även stett' och från Surnadal i Möre stitt. ö-vokalen i 
klyvestotte (Rakkestad, östfold) kan bero på inflytande från klivestode, 
varom se nedan, s. 95. 

Avvikelser i konsonantismen — ur ifrågavarande dialekters ljud-
systems synpunkt dock fullt normala — föreligger endast i belägg från 
Röros, Ålen och Rennebu, i vilka det långa t-ljudet är palataliserat,2  och 
i ett belägg från norra Gudbrandsdalen., i vilket t-ljudet föregås av pre-
aspiration..3  

Som redan antytts, uppvisar no. stett i hög grad skiftande betydelser. 
Under sådana förhållanden kan man fråga sig, om materialet möjligen 
utgörs av flera etymologiskt skilda ord. På detta stadium kan endast 
konstateras, att — möjligen bortsett från genusförhållandena — ingen-
ting ur formell synpunkt talar mot att vi här har att göra med ur ety-
mologisk synpunkt ett och samma ord. Men denna fråga diskuteras i 
kap. VIII och IX. 

1  Se härom Roas, Norske bygdemaal, 1909, ss. 4, 38, 120. 
2  Se härom Reitan, Aalens maalfore, 1906, s. 33, o. Reitan, Rorosmålet, 1932, 

s. 144. 
3  Se härom Ross, Norske bygdemaal, 1907, s. 42. 
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Island, Färöarna och Shetland 

Ordet förekommer endast i stark form. Det har på Islan.d i alla de 
skilda betydelserna feminint genus.' Från Färöarna finns i folklig an-
vändning endast stcettur m. antecknat. Som fem. förekommer ordet 
(skett f.) dels litterärt i ett kväde (Maria, gakk tu l stcettar og tyda tinar ficettur; 
jfr nedan betyd. F), dels i den nyare betyd. 'samhällsklass'.2  (I denna 
betydelse är ordet dock även mask.) Genus fem. beror här säkert på lån 
från nyisl. — Av beläggen från Shetland, stett, framgår inte genus. 

I fråga om ljudskick erbjuder ordet få problem. Det har i några 
delar av Island ö-vokal, nämligen i Skaftafellssfrlur på Sydlandet och i 
Austfirbir på Östlandet. (Se Blöndals ordbok under stjött f., och jfr 
nisl. Pjö/ vid sidan av yl 'fil'.) — Stamvokalen i färöskans stoettur, 
skriven ce men uttalad som ett kort, öppet a, motsvarar fvn. é i denna 
ställning. (Jfr fvn. lätr,  , Httr fän lcettur, rcettur .)3  

1  För hjälp med äldre nisl. material ur samlingarna till Orbabök Håskölans 
tackar jag Cand. mag. Jön Aö. Jönsson. — Om vissa mask, belägg i fisl. se  nedan, 
kap. VIII. 

2  Se Jacobsen-Matras. I det citerade belägget kan ordet formellt även ha mask. 
genus; med tanke på betydelsen är dock fem. sannolikare. (Se nedan, betyd. F.) 

3  Om ljudskicket i några ortnamn på Suöuroy, innehållande gatten., se nedan, 
s. 37. 

• 

3- 644110 S. Fries 



III. Grundbetyd. 1 'något att stiga på' utan anknytning 
till hägnadsterminologien 

Betyd. A 'stenar att träda på, stenläggning; väg' 
På Island har ordet stät f. kunnat användas om stenar, utlagda på 

marken eller i ett vattendrag och avsedda att trampa på. Sturlunga 
saga& ger ett belägg: i en gård, där det har uppstått strid, går en man 
från stovan för att se vad som.  händer i skålen. Ok pegar er hann kom 
fram i statirnar, Pci er höggit i fang honum, ok var hann seer& ta 611/is. 
I Grettis saga används stat& om vadstenar, utlagda i en å.3  

I nyisländskan lever detta bruk av ordet kvar. Blöndal anför bl. a. 
betydelserna 'Raellke (af) Sten tu l at gaa paa (is. foran en Gaard el. Hus)', 
'Trwdestene' (t. ex. i en å). Ordet kommer i en liknande användning 
säkert att leva vidare i isländskan. Det har nämligen i betydelsen 'trot-
toar' tagits upp i den moderna stadskulturens ordförråd. 

I fisl. skaldediktning och religiös poesi förekommer stat i betydelsen 
'väg, stig'. I Lilja ställs mot varandra uttrycken af lifs leibm och å 
dauoans sgttir 'från livets vägar' och 'till dödens stigar'.3  Som kenning 
för himlen används måna stat och sölar stat i dikten Mariugråtr.4  Det 
är i allmänhet i rätt sena dikter man finner ordet i denna betydelse. Ett 
något äldre belägg — från mitten av 1100-talet — påträffas i Håttalykill 
av den isländske skalden Hallr Dörarinsson och RQgnvaldr kali, Orken-
öarnas jarl. Där finns kenningen fleystatar haroir hyr-Nirair 'skepps-
stigens (dvs, havets) hårda kämpar'.3  

Denna betyd. 'väg' ger intryck av att vara litterär. Den är i varje 
fall knappast känd utanför poesin. (Jfr dock nedan, s. 69, not 7.) Ordet 
stat bör i så fall närmast uppfattas som ett heiti för vegr, upptaget av 
den något senare isländska diktningen. Det är under sådana förhållanden 
alls inte säkert att st4t, då det togs upp som heiti, var synonymt med 

1  Utg. G. Vigfusson, 1, 1878, s. 286. 
2  islenzk fornrit, 7, 1936, s. 188. 
3  E. A. Kock, 2, s. 214. 
4  an, 2, ss. 280, 282. 
3  aa, 1, s. 245. 
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vegr. Som heiti för ett vardagligt ord valde man ju ofta ord med en mera 
specialiserad betydelse. Det är alltså i och för sig fullt möjligt, att det är 
stät i betyd. B 'brant stig m. m.', som har fått tjäna som heiti för vegr. 
(Man kan i så fall observera sammanställningarna sölar stat och måna 
st4t.) 

Ordet avser i betyd. A något att trampa på eller gå på i längdled, 
inte — som i det följande — något som man stiger på, då man klättrar 
uppåt. Det är påfallande, att denna betydelse är bäst belagd på Island. 
Från Norge finns något enstaka belägg, t. ex. stett f. 'stenar som er lagde 
til at gå yver' från Valk i Setesdal (Aust-Agder). (Men i samma upp-
teckning även: 'tram framför ei dör, tropp'. NO.) I Sverige och Danmark 
tycks ordet icke användas på detta sätt. 

Betyd. B 'avsats i klippa eller mur, brant stig i klippvägg, 
högt belägen plats' 

I Ordbog over Bygdemaalene i Sonderhordland anför Vidsteen bland 
olika betydelser av stett f.: 'liden Afsats paa Klippe eller Mur, som man 
kan stige paa'. I Strandebarm vid Hardangerfj orden har för NO upp-
tecknats stett m. med bl. a. betyd. 'hjell, avsats, hylla, berghjell'. Genom 
NMA har jag fått uppgift om att stett M. i Forsand i Rogaland används 
om »ein plass som ligg noko högt, upp i ein bakke eller uppå eit berg». 

I ortnamn kan ordet i hithörande betydelser beläggas längre norrut 
på Västlandet. Från Haukedal i det inre av Sun.nfjord (Sop. og Fjordane) 
anför G. Indrebo Stetten, »ej liti terrasse, heilt flat og jämn ovanpaa; ho 
skyt seg fram so ho endar i ein halvrunding», och Stettene, »tvo smaa-
terrassor som skyt seg fram paa same maaten».1  

Med dessa båda ortnamn, som alltså utgörs av stett m., bör följande 
namn i Hordaland sammanställas.2  Stetten, gjerde i Oksendal, Modalen. 
— Stetten, småbö i Granvin i Hardanger. — Stettå i Jondal i Hardanger. 
— Stetten i Röyrvik, Strandebarm. — Stetto, udyrka bö i Holdhus, Hå-
landsdalen. — Stetto, ein liten bakke i Haga, Strandvik. — Stetten, i 
Hjartåker, Strandvik. — Stetten i Kolbeinsvik, Austevoll. — Stetten, 
mark i Fitjar. — Dessutom finns antecknade Stettavei i Hålandsdalen 
och Stettaråkeren i Jondal. 

1  MoM 1921, s. 144. 
2  Namnen och uppgifterna om dem, vilka citeras ordagrant, härrör från sam-

lingarna i Institutt for nordisk filologi i Bergen. För vänlig förmedling av och 
kommentar till materialet tackar jag prof. Per Thorson. 
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Bortsett från Stetten i Modalen längst norrut i Hordaland, ligger alla 
namnen i huvudsak samlade i trakten av Hardangerfjorden från Granvin 
längst in till Austevoll och Fitjar ute vid kusten. Trots att accentupp-
gifter saknas, torde man med tämligen stor säkerhet kunna säga, att 
Staten är best. sg. av stett m.1  Av de namn, som upptecknats Stetto, 
Stettå (tyvärr utan accentuppgift), kan Stetto (i Hålandsdalen och Strand-
vik) vara antingen best. sg. av stett f. eller dat. pl. av stett m., f. (el. n.), 
medan Stettå i Jondal bör vara dat. pl., emedan nom., ack. sg. fem. i best. 
form där ändas på -g. Under sådana förhållanden och med hänsyn till 
att Steffen, Stettå och Stetto förekommer tillsammans inom ett tämligen 
begränsat område, är det sannolikt, att även de båda Stetto utgörs av 
stett m., icke av stett f. 

Tyvärr saknas i de flesta fallen uppgift om den sakliga bakgrunden 
till namnen. Det är i allmänhet fråga om tämligen obetydliga lokaler. 
Stetto i Strandvik uppger man vara namn på »ein liten bakke». Det är 
väl emellertid endast i den här behandlade betydelsen 'avsats i klippa, 
brant stig i klippvägg' som stett kan tänkas utgöra ortnamn. Då vidare 
ordet stett m. 'hjell, avsats, hylla, berghjell' har upptecknats i Strande-
barm, där det f. ö. fin.ns ett namn Stetten, torde vi med ganska stor säker-
het kunna sammanställa namngruppen kring Hardangerfjorden med 
ovannämnda Stetten m. m. i Surudjord. 

I Odda i sydöstra Hordaland förekommer stett »om steg liksom ei 
trapp i veg», numera dock endast i ortnamn, t. ex. Stett på gården Eide 
och Henriksstett på Ragde = »stader i stien med murte steg».2  

Stett i betydelsen 'avsats i klippa, berghjell' o. dyl. kan även ingå i 
gårdnamnet Stette i Skodje sn, Möre og Romsdal (innanför Ålesund).3  
Namnet förekommer förmodligen — i så fall felstavat — i ett original-
diplom från 1495 (DN 1, s. 709): ein odhe ioordh som sa hether Askce oc 
ligger for sumnen Stotte. År 1516 och hela tiden i fortsättningen skrivs 
namnet Stette (1 gg Stete 1603). Det uttalas ste‘tte. K. Rygh sammanställer 
(as) med viss tvekan detta »saavidt vides, enestaaende Navn» med »det 
af Ross fra Vestlandet anforte Stett m., en steil og noget hed. Levning 
af en vandret Masse, hoiere end Pall». (Om Ross' belägg se nedan, under-
betyd. B 1.) Rygh tillägger: »Som Stedsnavn kunde det da formodes at 

1  Dat. sg. fem. i best. form ändas i Hordalandsmålen vanligen på -ene, icke på 
-en. 

Mentz Rynning Nielsen, Noko om stadnamn i Odda, 1958, ss. 71, 103. För upp- 
gift om detta och andra belägg tackar jag arkivar Lars Ekre, Oslo. 

3  NG 13, ss. 163, 165. 
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betegne en Terasse, en Flade med brat Affald, altsaa i Betydningen omtr. 
faldende sammen med Stedja.» 

Av intresse för bedömningen av de västn.orska beläggen är att ordet i 
ungefär samma betydelse tycks ingå i några färöska och shetländska 
ortnamn.' 

I Sandvik i Hvalböur socken, den nordligaste gården på Suöuroy, har 
upptecknats följande namn, Statturin, Ni&tri Stattur, Ovan i Stattur, 
Millum Stattirnctr, 0j6na8tattur2  och Skriaustattur. De båda sistnämnda 
namnen återfinns på Geodxtisk Instituts karta över Färöarna, skrivna 
Gjåannastattur2  och Skri4ustattur. Det förra namnet är placerat väster 
om, det senare öster om en djup klyfta, Gjögvin Störa, som från Suöuroys 
nordspets tränger °mkr 500 m in i det höga strandberget. Klyftan myn-
nar i en liten vik. Vid samma klyfta ligger också de platser som bär de 
andra ovan nämnda namnen. 

På den obebodda ön Litla Dimun, som tillhör Hvalböur sn, kallas 
enligt Geodwtisk Instituts karta över Färöarna den västligaste udden 
Stattirnir. 

Ett litet problem erbjuder a-ljudet [a] i Statt-. På Su5uroy motsvaras 
fvn. av ett ä-ljud [ce], långt eller kort, på de övriga öarna antingen av 
en diftong [cea], då ingen förkortning av é skett, eller av ett a-ljud [a], 
då vokalen har förkortats. I Hvalböur sn förekommer emellertid, till 
skillnad från förhållandet på det övriga Suhuroy, det på de övriga öarna 
förekommande uttalet [mcear, tcear, &ear] av de fvn. dativformerna 
mb., Mr, Ar. Något exempel på att fvn. é i ställning, där det förkortats, 
har givit [a] i Hvalböur sn känner dock inte mag. art. N. Djurhuus, 
som givit mig dessa upplysningar. De följande namnen tycks mig emeller-
tid lämna tillräckligt starkt stöd för tanken, att Statturin osv. i Sandvik 
och på Litla Dimun utgörs av fvn. stab.. 

I Frööböur, som ligger på norra sidan av Trongisvågur likaledes på 
Su5uroy, har följande namn upptecknats: Stcettarhais, Stcettin d Gjögv, 
Dysjastcettur, Vikargeraistcettir, alla från ett brant område nere vid 
stranden. Namnen uttalas med [ce], vilket är den regelrätta motsvarig-
heten till fvn. é på Suhuroy (se ovan). 

Tyvärr känner man inte i detalj den sakliga bakgrunden till något av 
namnen. Det är emellertid påfallande, att de båda platser på Suöuroy, 

1  För värdefull hjälp med det färöska materialet tackar jag mag. art. N. Djur-
huns, Köpenhamn. 

2  Om förledernas form se Clin Matras, Stednavne paa ... Noröuroyar, s. 122 f. 
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från vilka namn på får. stcettur (stattur) är kända, är belägna vid höga 
strandberg eller klyftor. På båda ställena finns en gjögv (pl. gjciir) 'klyfta' 
(Gjögvin Störa i Sandvik, jfr Gjåann.astattur, och den gjögv, som ingår 
i namnet Stcettin ci Gjögv i Froöböur). Dessa gjåir är ofta mycket använd- 
bara, då man från sjön vill nå upp till klippkrönet och heden ovanför 
stranden. Ordet gjögv har därför kommit att brukas inte endast om 
klyftor i allmänhet utan även i betyd. 'vig med klipper på begge sider, 
(sj eld.) landningsplads (på klippestran.d)'.1  Även namnet Skridustattur 
(-stattir) i Sandvik (se ovan) är upplysande. Förleden utgörs .av skrida f., 
vars betydelse av Jacobsen-Matras anges: 1. 'skred (bjerg-, jord-, sne-), 
nedstyrtende el. nedstyrtet jord- el. snemasse'; 2. 'bjergskråning, hvor 
gronsvmen er skredet ned, gruset bjergskråning'.2  Även här är alltså 
stcettur (stattur) förenat med ett ord, som kan avse en brant sluttning, 
nämligen en så brant sådan, att ras lätt kan uppstå. 

Det ligger då nära till hands att tänka sig, att ordet stcettur (stattur) 
har använts om någonting, som har med själva klättrandet uppför en 
brant att göra, t. ex. från ett landningsställe i en klyfta. Man vill därvid 
gärna anknyta till den betydelse no. stett har i Sunnhordland, 'liden 
Afsats paa Klippe eller Mur, som man kan stige paa' (Vidsteen). Det 
bästa stödet för denna sammanställning finner man emellertid på Shet-
land. 

På Shetland har stett använts om en 'brat sti med små afsatser i en 
bjergvwg, brat opgang i en klippekloft'.2  Norrut på en av de nordligare 
öarna, Yell, levde stett åtminstone på Jakobsens tid som ett appellativ 
i uttrycket de stett o' de gjo 'stigen uppför branten i en (strand)klyfta'. I 
följande shetländska ortnamn ingår ordet: Stettins o' Gretin (-ins är 
ändelse för best. form plur.)4  på Fetlar, en av de norra öarna, Stringastetts 
eller Stringerstetts likaså på Fetlar, Listett (*(h)lid-) i Sandness sn på 
Mainlands västsida samt de Starastett i Aithstings sa i samma del av 
Mainland. 

Rimligtvis råder det här ett språkgeografiskt samband mellan västra 
Norge, Shetland och Färöarna ifråga om den likartade användning som 

1 Jacobsen-Matras. Se äv. Matras, aa, s. 120 ff. 
2  Om ordet i ortnamn se Matras, aa, s. 253 f. 
3  Jakobsen, Etym. ordbog over det norröne sprog på Shetland. Jfr densammes 

Shetlandsöernes stednavne, s. 152. (I: Aarboger for nordisk oldkyndighed og 
historia, 1901, 2. ra3kke.) 

4  Jakobsen (anf. ordb.) återger namnet i fvn. form med *statirnar i gr§tingi, 
varvid han utgår från att ordet är femininum. Stettin8 kan dock lika väl vara en 
ombildning av pl. mask. stätirtair el. stätina. 
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ordet har inom dessa tre områden," ett samband, som antyder, att detta 
bruk av ordet har en icke obetydlig ålder. Det är av intresse att obser-
vera, att ordet synes vara mask. såväl i de västnorska som i de färöska 
ortnamnen. 

Det finns en god parallell till att en abstraktbildning till ett rörelse-
verb i. trakter med starkt kuperad terräng har fått betydelser av denna 
typ, 'avsats i klippa, brant stig i klippvägg'. Ross anför från norra 
Hordaland (Eksingedal, Evanger, Voss) gaatta (ga,att) f. (med olika uttal) 
med betyd. 'liden Indskjfflring eller Af sats i en Bjergside, saa stor omtrent 
at man faar Fodfaeste'. Ordet gaatta är en svag form (även stark form 
finns belagd i denna betydelse) av fvn. gcitt f. < *ganh,ti-, en ti-avledning 
till urno. *gangan. (Om ordets vanligare betydelser se nedan, s. 106.) 
Ur denna användning av ordet har betyd. 'hylla, snedhylla för fat o. dyl.' 
uppkommit, av Aasen känd från Voss. 

Ordet stett (f är. stettur) i den här behandlade betydelsen har, som vi 
nyss såg, kommit att bevaras i inte så få ortnamn, av vilka de allra 
flesta utgörs av ordet osammansatt eller i efterled. Detta kan uppfattas 
som ett tecken på den viktiga roll dessa avsatser och branta klippstigar 
har spelat för samfärdseln i ett kuperat landskap. Till de ställen, där man 
tack vare gynnsamma sluttningsförhållanden och lämpliga avsatser 
kunde klättra uppför en brant bergssluttning, knöt sig intresset starkt. 
Dessa branta stigar och lokaliteterna i deras närhet fick därför lätt 
namn, innehållande färdledsbeteckningen., i detta fall stett (f är. stettu,r). 
Detta förhållande belyser ett säkerligen mycket gammalt norskt ort-
namn. 

På skilda håll i Norge förekommer ett ortnamn Steig, Steg o. dyl. 
Följande gårdar med detta namn redovisas av NG:2  — Storsteien, Lill-
Elvedal, Hedmark, j Staeigh 1381 DN 9, s. 179, or. (NG 3, s. 377 f.). — 
Steig, Sor-Fron, Oppland, å Steig, gen. Steigar flera ggr i sagalitt., a 
Steigh 1358 DN 2, s. 277, or. (NG 4.1, s. 122). — Steig, Bin, Oppland, 
Steegh 1669 (NG 4.2, s. 6). — Steg, Sandsvaer, Buskerud, i Staeigh RB, 
s. 2 (NG 5, s. 378). — Steighen 1498 DN 9, s. 403, or., Hof, Vestfold 

1  Att ordet i denna betyd. skulle ingå i ett försvunnet dalsländskt ortnamn, 
Stättarud (1552), Dals-Eds sn, Vedbo hd, som hävdas av Sveriges ortnamn, Älveb. 1., 
19, 1915, s. 31, är icke troligt. Ordet är väl här hägnadsterm. 

2  Äldsta belägget anförs. Närmare uppgifter om namnen, av vilka några är svår-
bedömbare, se NG. 
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(NG 6, s. 60). — Steian, Herad, Vestagder, Stiigen 1668 (NG 9, s. 207). 
— Steig, Luster, Sogn og Fjordane, Stie 1666 (NG 12, s. 9). — i Stceig, 
BK, s. 36 a, Sognclal, Hordaland (NG 12, s. 105). — Steigen, Meldal, 
S. Tröndelag, j Stseigh 1349 DN 5, s. 166, or. (NG 14, s. 151). — Steigen, 
hd i Nordland, Steig, Steigarberg flera ggr i sagalitt.; Steighar kirkia, 
a Steigh 1432 DN 5, s. 435, or. (NG 16, s. 249). 

Även på Island finns en gård Steig, nämligen i Dyrhölahreppur, V. 
SkaftafellssYsla. Den ligger vid en väg nedanför en inte särskilt hög men 
tydligen rätt brant höjd. Det kan dock mycket väl vara ett uppkallelse-
namn efter något av de kända norska Steig. 

De fno. beläggen visar, att namnen utgörs av ett feminint ord *steig. 
I Indledning till NG (s. 79) påpekas först, att ordet icke är känt som ap-
pellativ. Om dess etymologi och betydelse sägs endast: »Maa komme af 
stiga, stige, og sigter maaske til hoi Beliggenhed.» Under de olika namnen 
framhålls blott denna synpunkt, ibland dock med viss reservation, så-
som under Steigen i Nordland: »... og sigter vd l i alfald i Regelen til hei 
Beliggenhed». Beträffande detta senare namn påpekas vidare: »Her 
ligger dog Gaardene paa et lavt Forland under en meget brat, hei 
Fjeldvag. Det maa vare til den sidste, Navnet her sigter.» I intet fall 
diskuteras, hur *steig f. är förknippat med de fjällväggar eller bergs-
sluttningar, på vilka eller vid vilka gårdarna Steig, Steg osv. ligger. Ej 
heller preciseras närmare ordets betydelse. 

Såvitt jag kan finna, är det endast Feist, som direkt har uttalat sig 
om ordets etymologi. Han sammanställer »Altisl. Steig (Ortsname)» 
med got. staiga, fht. steiga f. 'stig, väg' ( <urg. *5tai35).1  Det nordiska 
ordet har säkert också betecknat en väg av viss typ, kanske just en 
sådan som leder uppför en brant sluttning. Hesselman sammanställer 
namnet Storsteien i Hedmark med den väg som har sammanbundit Lill-
Elvedalen. och Tyldalen och tillägger utan närmare motivering: »Steig 
betyder '(brant) uppstigning'.»2  

Att Hesselmans uppfattning är riktig, kan styrkas på flera sätt. Många 
av gårdarna som heter Steig, Steg o. dyl. ligger enligt tillgängliga kartor 
vid vägar eller stigar, som leder upp på en höjd (ett fjäll eller ett berg).3  

1  Vergleichendes Wb der got. Sprache, 1923 (äv. 1939), under staiga f. Feists 
»Altisl.» bör vara »Altwestnord.». 

2  Från Marathon till Långheden, s. 141 f. (Nord. texter och undersökningar, 7, 
1935.) 

3  Se äv. NG, 5, s. 378, vars uppgift »Her er brat Opstigning» kan ligga bakom 
Hesselmans ovan anf. formulering av ordets betydelse. 
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En stödjande parallell utgör vidare de visserligen till sin utbredning 
mera begränsade men icke så få ortnamnen, bestående av norska stett, 

f är. sttettur, osammansatt eller i efterled. Slutligen kan påpekas de 
svårigheter som är förknippade med NG:s uppfattning, att *steig skulle 
»sigte tu l heti Beliggenhed». Det förefaller, som om man vid denna tolk-
ning har utgått från verbet stiga i betyd. 'höja sig'. Denna betydelse 
av verbet torde, som nedan (s. 109, not 1) påpekas, icke ha varit vanlig 
i äldre tid. 

Det är faktiskt möjligt, att en motsvarighet till här diskuterade fvn. 
*steig f. kan beläggas i en svensk dialekt som ett ännu fram till våra dagar 
levande appellativ. I Älvdalsmålet i övre Dalarna finns ett ord stegarna f. 
best. pl., vars ljudgestalt, stie  ger, visar, att det innehåller äldre si, och vars 
ackusativform, på -er eller -ar (öppet a), säger oss, att ordet är ett starkt 
femininum. Stegarna kallade man vrån mellan spismuren och kammaren, där 
huggkubben hade sin plats.' Samma del av stugan kallades på Sollerön 
ugnstrampsvrån (u"mmstra'm8rål ni).2  Här staplade man veden, och hit 
sopade man avfallet från golvet.' Enligt Rietz används trapp f. i Dalsland 
om »sop- eller ved-vrå».. 

I vrån mellan spismuren och dörren till kammaren i en vanlig s. k. Mora-
stuga söker man i regel förgäves efter några slags steg eller någon trappa. 
Går man till den andra vrån, nämligen mellan spisen och långväggen, kan 
man emellertid ibland där finna en trappliknande avsats,4  bakom vilken 
vidtar den sluttande, välvda muren, som utgör bakugnens tak. Däruppe 
var den i litteraturen ofta omtalade sovplatsen för inhyseshjon och tiggare,' 
och dit hade man alltså stundom anledning att kliva. »Den trånga uppgång 
eller trappa, som ledde dit upp, fick namn af ugnstrappan», säger Hylt6n-
Cavallius." Här har alltså uppenbarligen av gammalt funnits ett ställe, där 

CrDB, 3, s. 204. 
2  Levander skriver ugnstramsvrån (ODB, 3, s. 325), anknytande till no. dial. 

tram m. 'dörrtrappa m. m.', om vilket ord se Gun Widmark, Det nord. u-omljudet, 
I A, 1959, s. 208 f. 

3  ODB, 3, s. 325. 
4  Märkligt nog kallas denna avsats i Skattungbyn i Orsa ugnsstätta (på andra 

håll ugnstolen, ()DB, 3, s. 208). Detta -stätta (uttalat med s. k. Stockholms-e) kan 
inte vara en i Orsa normalt utvecklad form av äldre *stEtt(a). (Jfr Orsas stikt <stat 
nedan under betyd. C.) Troligen utgörs det av ett endast i Orsa och Oro förekom-
mande stätta f. 'tvär eller brant backe', en synonym till städja f., ett ord med vid 
utbredning i övre Dalarna, vilket dock saknas just i Orsa. Betydelseidentiteten 
mellan städja och stätta belyses av att båda förekommer med snö- som förled i betyd. 
'de branta snövallarna vid en väg'. Rimligen är Orsas och Ores stätta en av okänd 
anledning skedd ombildning av städja. 

5  Se t. ex. Manne Eriksson, Hjäll och tarre, 1943, s. 57, o. M. P:n Nilsson i Sv. 
lm., 1947, s. 186 ff. 

6  Citerat av M. P:n Nilsson i aa, s. 187. 
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man kunde kliva upp på muren, ett ställe, för vilket benämningarna stegarna, 
ugnstrampen eller trappen kunde lämpa sig. (I dalastugor förekommer i 
detta utrymme istället ofta ett skåp?) Om spisen har varit annorlunda orien-
terad, har detta klivställe kommit att ligga vid rummets kortvägg — vid 
kammardörren, om kammare funnits. 

De talrika ortn.anuaen, innehållande klif n., kleif f., torde åtminstone 
till en mycket stor del utgöra semantiska paralleller till Steig, Stetten, 
Stcetturin. De båda orden har enligt gängse ordböcker följande betydelser: 
fvn. kleif f., klif n. 'Klev, steil Bakke som med besvierlig Aclkomst 
forer op paa en Bjerghoide' (Fritzner); nisl. kleif f. 'stejl Bakke, IClippe-
bakke; Klippeveg, gennembrudt af Passer', klif n. 'stejl Klippe el. 
Bjergryg, som en Vej gaar over, Klint, Bjergpas' (Blöndal); fär. kleiv 
f. 'klippebakke; brat opgang (fra seen), klippesti', kliv f.2  'stejlt sted, 
brink; brink el. klippe, hvor der går en sti' (numera knappast annat än 
i ortnamn) (Jacobsen-Matras); no. dial. kleiv f. 'en logi Bakke paa 
Klippegrund; en Brink eller Bjergryg til at gaae over. Sedvanlig kun 
om en Klipperyg, hvorover der gaar en Vei eller: Gangsti, og saaledes 
ofte opfattet som: en Vei over en Klippe' (Aasen); sv. dial. klev f. 1. 
'högt och brant berg, brant backe', 2. 'bergsklyfta, bergsrefva, bergpass', 
3. 'trång och brant bergsstig, brant stig eller väg uppför ett berg eller 
bland klippor' (Rietz).3  

En sammanställning av de båda orden med verbet kliva i den betydelse 
detta verb har i nordiska språk, så långt tillbaka vi känner det,4  skulle 
närmast leda till att vi i fvn. klif n. och kleif f. såge bildningar tu l kli/a 
av samma slag som fvn. stig n. och *steig f. till stiga med en betyd. 
('klättring' > ) 'klätterstig' ( > 'hög och brant klippa, ofta med en klätter-
stig'). I de vgerm. fornspråken har emellertid verbet betydelser som 
'hänga fast vid, sitta fast, klibba', vilka bör vara ursprun.gligare än den 
nordiska betyd. 'klättra'. Härtill kommer, att fvn. klif n. har motsvarig- 
heter med betydelser som 'Vorberg', '(brant) klippa' i de vgerm. språken, 
där alltså betyd. 'klättra' icke synes ha förelegat. 

Falk-Torp (EO) betraktar fvn. klif, kleif som »fremgaaet umiddelbart 
af den idg. rot *gleibh 'klebe, vare glat'» och anser, att grundbetydelsen 

i ÖDE, 3, ss. 202 (bilden) o. 208. 
2  Genus fem, torde ha uppkommit genom påverkan från kleiv f. och homonymen 

klyv f. (Matras, Stednavne paa ... Nor(Suroyar, s. 176.) 
3  OM ordet i Finland se C.-E. Thors i SNF, 42: 2, s. 72 ff. 
4  Jfr t. ex. Helgakvitia Hundingsbana II, strof 22: bergskorar brattar klifa, och 

Upplandslagens Manhtelgis ba1ka3r 6: Kliwcer man .j.  trce 
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har varit 'glat fjeld'. Hellquist (EO) är av samma mening men anger 
grundbetyd. 'hal o. därför svårtillgänglig stig'. de Vries menar, att 
betydelseskillnaden mellan fvn. klif och kli/a blir begriplig, om man 
utgår från lerknådandets teknik. Å ena sidan får man betyd. 'klibba 
fast, smörja in' och å andra sidan 'hopkramad lerklump'. Som parallell 
till klif anför han fvn. kleppr 'klimp' och 'rund bergstopp'. Både Torp 
och Hellquist påpekar emellertid, att klif, kleif säkert har anslutits till 
verbet kli/a och känts som avledningar till detta. Denna sistnämnda 
synpunkt är av stor vikt, om man vill förstå de nordiska orden. 

Betyd. 'klättra' hos verbet kliva, väl styrkt över hela Norden även i 
fornspråken, bör ha förelegat redan i samnordisk tid. Det måste ha 
legat ytterst nära tillhands att föra in urno. *kliba-, *klaibö, om båda 
dessa bildningar fanns av gammalt,' i avledningsmönstret *Utan"-,  

*gripan ,,,*graipö ,,,*gripa-, *3ti3an ,,,*8tai3ö ,-*sti3a- och 
låta betydelsen hos verbet *kliban bli avgörande för bruket av de båda 
substantiven. Rimligtvis har betyd. 'brant stig, väg' tillkommit först i 
samband med denna verbets påverkan av orden.2  Det kan därför knap-
past vara riktigt att, som Hellquist gör, med utgångspunkt från rotens 
betyd. 'vara klibbig el. hal' anta en grundbetyd. 'hal o. därför svårtill-
gänglig stig'. Falk-Torps förslag 'glat fjeld' synes mig då rimligare och 
bör vidare avgjort föredras framför de Vries' sätt att anknyta grundbe-
tydelsen hos *kliba- med betydelsen hos roten *gleibh. Såväl vgerm. som 
nord. clif m. m. (liksom nord. kid') tycks nämligen icke, såsom de 
Vries' jämförelseord kleppr, avse en höjd eller ett berg i sin helhet, alltså 
sluttningarna åt alla håll inbegripna, utan så gott som alltid en brant 
bergssida. Det är alltså icke berget i sin helhet utan blott dess ena 
(branta) sida som kallas klif, clif m. m. En sådan betydelse låter sig 
lättare förenas med Falk-Torps än med de Vries' försök att anknyta 
till rotens innebörd. 

Av det sagda torde framgå, att de flesta nordiska ortnamn av typen 
fvn. Klif, Kleif, -kleif kan uppfattas som semantiska paralleller 
till nyss behandlade no. Stetten, fär. Stcetturin och fvn. Steig. För att 
avgöra, i vilken utsträckning den äldre betyd. 'brant klippa', som klif 
(kid') synes ha haft, kan beläggas i nordiska ortnamn, fordras en sär-
skild undersökning av dessa. 

1  Man kan fråga sig, om inte *klaibö rentav kan vara en nord, nybildning till 
klian i betyd. 'klättra', kanske inte en ö-avledning i vanlig mening utan en ana-
logisk bildning efter nedannämnda mönster. 

2  Om förhållandet mellan rörelseverb och ord för 'väg' se nedan, kap. V. 
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Underbetyd. B I 'rätvinklig lämning av en vågrät massa 
(t. ex. av torv, gröt)' 

Från Sunnhordland anför Ross Stett m. 'Skakk, iswr »Torvskakk»' 
samt Torvstett m. 'hoi. »Torvpall»'. Ska/ck översätter Ross sålunda: »en 
steil og noget hed retvinklet Levning af en vandret Masse, = Stett m., 
hoiere end Pall, Bedde». I sammansättningen grautastett, som anförs av 
Vidsteen från Stord i Sunnhordland, tycks stett ha ungefär samma be-
tydelse som i torvstett. I en uppteckning i NO översätts ordet 'kantut 
stett av graut som er att etter ein hev ete'. 

Att dessa betydelser av stett är sekundära i förhållande till betyd. 
'avsats i klippa m. m.' (se betyd. B ovan), synes rimligt. Den rätvinkliga 
torvmassan och grötresten har jämförts med en terrassformig avsats i en 
klippvägg. Bl. a. just i Suimhordland används ordet om dylika avsatser. 
En god parallell till förhållandet mellan stett 'avsats i klippa' och grau-
tastett 'kantut stett av graut som er att etter ein hev ete' utgör stall m., 
som i Nordhordland kan betyda 'en ophoiet Flade, en Hoi med flad 
Top' (Aasen), 'Afsats i Fjeldsidel och grautastall 'en kantet Grodmasse, 
som staar igjen efter Spisningen', 'stiv Grodmasse levnet fra Spisning'. 
(Se Boss under grautarstall m. med hänvisn.) 

Betyd. C 'trappa i eller vid byggnader,2 steg i sådan trappa' 

I Norge används ordet stett om en trappa i eller vid byggnader inom 
ett sammanhängande område, bestående av de inre delarna av Vest-
Agder (Eiken) och Aust-Agder (Åmli, Gjövdal, Valle) samt Telemark 
utom mot kusten. Den finns också antecknad från Numedal. I flera upp-
teckningar uppges det, att med stett avses en trappa upp till loftet. Till 
konstruktionen sägs den vara enkel. 

I Sverige är denna betydelse hos ordet (i formen dikt) känd blott från 
några socknar i övre Dalarna (Mora, Venjan, Orsa, Ore). Det är där i 
allmänhet fråga om en ur en trästock uthuggen trappan eller stege. 

1  NG, 11, s. 272. —Jfr fär. stallur m. '(klippe ved strandbredden) fremspringende 
fjeldknw, afsats i en bjergvwg' (Jacobsen—Matras). Ordet behandlas av Matras i 
Stednavne paa ... Noröuroyar, s. 264. 

2  Betyd. 'trappa vid hägnad', dvs. 'klivstätta', behandlas av praktiska skäl för 
sig (nedan kap. IV, betyd. H). 
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Bild 1. Slikt i härbre, Orsa (t. v.) och slikt i lada, Mora (t. h.). 
Dalmålsordboken, ULMA. 

Se bild 1.) Dylika trappor eller stegar kunde finnas i ladan, logen, 
torkstugan och härbret (även utanför härbret). 

En något annan betydelse hos stett anförs av Ross (i Tillseg till ord- 
boken) från östra Telemarken, nämligen 'Trin i Stige'.1  Samma betydelse 

1 Det är tänkbart, att betyd. 'trappa' är sekundär i förhållande till betyd. 'steg 
i trappa'. Möjligen kunde i så fall den svaga formen i s.ö. Norden (fsv., f da. skatta) 
uppfattas som en ön-avledning till den starka formen i dess betyd. 'steg i trappa', 
en avledning betecknande ett föremål, försett med dylika steg: en trappa, en stege 
el. dyl. Suffixet ön uttrycker då tillhörighet, att något är försett med eller består 
av grundordet. (Se Olson, De app. subst. bildning i fsv., s. 211 ff., och jfr nedan, 
s. 114.) Någon förändring i ordets användning behöver dock alls inte ligga bakom 
ön-utvidgningen. Denna kan t. ex. ha framkallats av de fall, då ordet har utgjort 
efterled i en sammansättning. (Jfr Olson, aa, s. 213 ff.) 
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kan konstateras i ett par 1700-talskällor från övre Dalarna. Johan Ihre 
anför i Swenskt dialect lexicon, 1766: »Stickt, Dalek. Kallas hvart steg 
på en stege, som är bräder.» Hans källa har varit en ordsamling från 
Mora sn 1755,1  som uppger: »Stikt kallas hwar trappa, på en stega, 
som är af bräder.» I en annan ordsamling från Mora, Chr. Hyckerts från 
1768,2  heter det om stikt: »så kallas hwart steg på en stega, som är med 
bräder underbunden, som wid byggnader sker, då man jämt skall gå 
på dem». 

Båda dessa varandra närstående betydelser är nu blott belagda i 
trakter, kända för att bevara ålderdomliga drag. Man kan emellertid 
förmoda, att de har haft en mycket större utbredning tidigare men att 
de antingen har trängts undan av andra betydelser hos ordet (dels 
knutna till hägnadstermin.ologien., dels tillhörande grundbetyd. 2) eller 
att ordet har dött ut, i samband med att dessa ålderdomliga trapp- och 
stegtyper försvann. Om emellertid ordet dessförinnan kom att knytas 
till föremål, som på något sätt liknade ett steg i en trappa eller i en 
stege, så bör det ha kunnat leva vidare, ehuru då i en överförd betydelse.3  
Exempel härpå erbjuder — med större eller mindre säkerhet — de när-
mast följande underbetydelserna. Av dem tar tydligen de fyra första 
(C 1, C 2, C 3, och C 4) närmast fasta på likheter med en ur en stock 
uthuggen trappa. De två senare (C 5 och C 6) bygger sannolikt på lik-
heter med en pinnstege. Även underbetyd. D 2 kan möjligen anknytas 
till betyd. C. 

Underbetyd. C 1 'anordning att hänga upp kittlar på, försedd med 
ett trappliknande skaft på träkroken' 

Denna användning av ordet är endast känd från byn Bonäs i Mora sn 
(Dalarna), som dock språkligt hör samman med Våmhus sn. Det är 
sannolikt fråga om en vridarm, s. k. trana, av trä med urtagna hak, i 

1  UUB 98: 9. Upptecknaren okänd. Om samlingen se A. Grape, Ihreska hand-
skriftssamlingen, 2, 1949, s. 121, o. S. Björklund, Älvdalsmålet 1622, s. 49 ff. 
(Sv. lm. B 58.) 

2  UUB 100: 8. Se Grape, aa, 2, s. 130, o. Björklund, an, s. 51 ff. 
3  Då emellertid även klivstättan i viss utsträckning har bestått av trappor 

eller stegar av här beskrivna typer (se nedan, s. 82 ff.), kan det i en del fall ha 
varit sådana, inte använda på här beskrivet sätt utan tjänstgörande som ldivstättor, 
som har givit upphov till dessa speciella betydelser av ordet stätt(a). 
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vilka kittelns handtag kan vila.' Det är redskapets likhet med en trappa 
av strax ovan beskriven typ som har givit upphov till namnet. 

Underbetyd. C 2 'hak i vissa föremål (i bjälkar o. dyl. för stolpar, 
i gillerstickor)' 

I sin utmärkta skildring av By sn i sydöstligaste Dalarn.a2  anför Carl 
Larsson i By dialektordet st' t4 'hak i bjälkar o. d. för stolpar, hak i 
gillerstickor'. 

För att fästa en stolpe i en bjälke gjorde man i bjälken ett hak, i 
vilket stolpen fälldes in. Ett dylikt hak kunde likna steget i en ur en 
stock uthuggen trappa.3  I gillerstickor fanns hak, som likaledes påminde 
om dylika steg i en trappa.4  Som nyss visats under betyd. C, användes 
i några ålderdomliga mål ordet stött om sådana steg, liksom även om 
hela trappan. Att denna användning av ordet har haft en större ut-
bredning tidigare, visar här behandlade belägg från sydöstligaste Dalarna. 

Underbetyd. C 3 'tomt, kärnlöst parti i sädesax' 

Molbechs Dansk Dialect-Lexikon, 1841, finner man: »Stceter ell. 
Stcetter, pl. 'de tomme eller svange Rum i Rugvippen, hvor den har taget 
Skade og ingen Kierne har' (Fyen. fra Steenlose S. Jyll. Bierre II.) ...»3  
samt »stcentet adj. 'Rugen er dente , siges i Fyen, naar der er Spring, 
golde Mellemrum i Kiwrnelagene paa Axet ...». Genom ett förbiseende 
har Molbech behandlat adjektivet även under uppslagsordet stentet: 
»stentet, adj. kaldes Rugen, nitar den i Drwningen eller Blomstringen har 
taget Skade, saa at der mangler Kierner i Vippen, ikke blot oventil, 
men paa flere Steder i denne (sydi. Fyen) ...» 

I uppteckningar från senare tid är former utvecklade ur stcette eller 
stcente i här behandlad betydelse belagda från Tåning sn nära Skander-
borg på Jylland, från Dalby sn på Hin.dsholm Nö om Odense och från 

Bild av dyl. vridarm se Levander, ()DB, 3, s. 192. — Även andra kittelupp-
hängningsanordningar finns, som möjligen kan avses. Se aa, 3, ss. 187, 193, 203 f. 

2  En dalasockens historia, By i Folkare härad, 1, 1920, s. 160. 
3  Jfr härvidlag möjligen underbetyd. D 2 nedan (slutet). 
4  Beskrivning och bild av gillerstickor i övre Dalarna se Levander, ()DB, 1, 

s. 24. Se äv. Sven Ekman, Norrlands jakt och fiske, 1910, s. 155 f. 
5  Stenlose sn ligger strax S. om Odense. Bierre H. =BjEerge hd mellan Vejle 

fjord och Horsens. — Stceter, som torde vara Stenlese-belägget, återger sannolikt 
en fynsk uttalsform, utvecklad ur stoente. (Se ovan, s. 26, not 1.) 
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Hesselager sn på sydöstra Fyn. För det senare belägget anges betydelsen 
'tomme rum på rugvippe, aks'. Mot adjektivet stcentet svarande dialekt-
former finns upptecknade från Odense amt: Kolstrup sn, Bjxrge hd, 
och Reaminge sn, _hum hd, samt från Svendborg amt: Herrested sn, 
Vin.ding hd, Ryslinge sn, Gudme hd, Kvfflrndrup sn, Sunds hd, och V. 
Skerninge sn, Salling hd. Enligt Kv2emdrup-belägget används adjek-
tivet om »isfflr Rug, som ikke er sat tet med Kjerner, men indeholder 
åbne el. tomme Partier, Spring». 

Efter Matthias Moths ordbok i manuskript från «Ikr 1700 anför 
Kalkar: stcente 'bar plet i sxd'. Förmodligen avses den här exemplifierade 
användningen av stcente — alltså rätteligen 'bar piet i aks' — knappast 
den under u,nderbetyd. C 4 behandlade. 

I Gotländsk ordbok förekommer under uppslagsordet stitig (borde 
vara stättig) ett adjektiv stäitugur, steitigur, stäitu m. m. med betydelsen 
'ojämn (med blandade fulla och tomma korn) om ax'. Från Fårö anför 
Carl Säve Axen jeru stäitu 'axen äro tomma här och där', och i Lau har 
Herbert Gustavson upptecknat seidi je stäitu 'säden har ojämna ax'. 

Vi har här att göra med en överförd användning av da. stcette, stcente, 
sv. stätta. Ett upprättstående sädesax, som här och där har tomma eller 
icke fullmatade korn, har liknats vid en trappa eller en stege. De full-
matade kornen är fotstegen och de tomma är utrymmena, där man 
sticker in foten. Man bör observera, att Molbech säger, att rågen är 
stentet, då det saknas korn i axet »ikke blot oventil, men på flere Steder», 
och att Säve översätter Axen jeru stäitu (Fårö) med 'axen äro tomma här 
och där'. 

En god parallell till denna användning finner man i Linnés öländska 
och Gothländska Resa 1741 (tr. 1745). Linn6 omtalar där (s. 305), att 
bönderna i 1ngelstad i Ö. Torsås sn, Kongo, hd, Smål., »kallade axen 
trappige derföre, at ganska många korn saknades, och de närwarande 
stodo altså långt ifrån hvarandra, såsom trapporna uti en stega ...». 

Underbetyd. C 4 'ojämnhet som uppstår, då man klipper ull el. 
hår eller då man slår gräs; ojämn, ryckig gång' 

Rietz anför från Skaraborgs län: »Stätti(g)er el. stätteter, adj. ojemnt 
och kort klippt i hufvudet (så att det är randigt såsom fåren vanligen 
klippas).» Om man klippte ett får (ev. även en människas hår) ojämnt, 
så att det blev randigt, kunde man säga, att det var stintit eller steettit 
krö'ppt (Korsberga o. Baltaks snr, Vartofta hd, Broddetorps o. Ugglums 
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snr, Gudhems hd, samt Jungs sn, Skånings hd). I Ryda sn, Barne hd, 
har upptecknats Joan klöppte ena stätt mir hann guppa mäk (' ... när han 
klippte mitt hår'). I ett svar på ULMA:s frågelista 25, Slåtter, från 
Broddetorps sn, Vartofta hd, heter det (acc. 17921, s. 13 f.): »Men om 
man, på ett inbärgat fält kan se, hur sädesstubben liksom går i vågor, 
därför att lien vid varje hugg tagit högre stubb vid båda sidor och lägst 
i mitten, vilket är ett tecken på oskicklighet i arbetet, och någon vid 
åsynen av dessa 'gator' över åkerfältets stubb anmärker: fali tagit å 
stdttit ti ar md jat ta fiss var eveli skit! ('fasligt uselt och ojämnt de har 
mejat — där ser man varendaste skår), då betyder uppenbarligen skåi 
varje sådan remsa av åkern, där en sträng gräs eller säd en gång växte.» 
— I Korsberga sn, Vartofta hd, har upptecknats uttrycken hästen går 
i stätter och hästen stättar 'hästen stannar oupphörligt'. 

I Halland förekommer uttrycket sis stdttår 'ta av gräs med lie så illa, 
att en del stod kvar, sedan man mejat åkern' (Asige sn, Årstads hd, 
LAL 1443: 1). Ett adjektiv stdttet n. 'ojämnt hugget med lie' och ett 
verb stdtta 'hugga ojämnt med lie' finns upptecknade från Söndrums 
sn, Halmstads hd (LAL 3793). 

Då man klipper ett får, bör man hålla saxen någorlunda parallell 
med djurets skinn. År man ovan eller oskicklig, sticker man gärna saxen 
snett ned i ullen och klipper sedan med saxen i denna riktning i sidled 
den ena randen efter den andra. När den lösklippta ullen är borttagen, 
bildar den kvarblivna i så fall inte en jämn matta utan en rad hack, 
vilkas höjd beror på den vinkel saxen hade mot skinnet vid klippningen. 
Dessa hack har man liknat vid stegen i en trappa, sannolikt en sådan 
som huggits ut ur en stock. (Se bild 1 ovan, s. 45.) Fotsteget i trappan 
motsvarar det mot djurkroppen vinkelräta hacket. 

De ojämnheter som uppstår, då man för lien i en båge i stället för 
jämsmed marken, har emellertid inte riktigt samma trappliknande ut-
seende. Varje slag blir närmast skålformat och har liknats bl. a. vid ett 
(bak)tråg (Säter i Dalarna, österbitterna i Vgötl.). Den alltför höga 
stubbryggen mellan varje slag, som i Vgötl. kallas skårrygg o. dyl. är 
nog i regel mer toppig än direkt hackliknande. Dock uppges från Vill-
stads sn, Västbo hd, Smål., att man kallade det att sls hackigt, då man 
slog, så att det uppstod en sådan stubbrygg. Antingen har stubbryggen 
mellan varje slag verkligen liknats vid hacken i en trappa eller i en stege 
av äldre typ eller snarare har stätt genom att användas om hackliknande 
ojämnheter i ull och hår kommit att få en allmän betydelse 'ojämnhet'. 
Detta kunde särskilt lätt ske, sedan man förlorat associationen med äldre 

4 — 644110 S. Fries 
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trapptyper, kallade stätt. — I det enstaka belägget hästen går i stätter 
eller hästen stättar har ordet i varje fall fått en dylik allmän betydelse 
av 'hackighet, ojämnhet', överförd till tidsplanet. 

Underbetyd. C 5 'hylla av vågrätt lagda stänger, 
avsedd för mjölktrågen' 

I fäbodarna i Mockfjärd, Dalarna, hade man stundom i mjölkkam-
maren i stället för den s. k. mjölkstegen två vågräta stänger längs väggen, 
på vilka man ställde mjölktrågen.4  Dessa stänger kallades stättsr. For-
men kan vara pluralis av såväl stätt f. som stätta f.2  

Då varje stång — inte hela »hyllan» — uppges ha kallats stätt(a), kan 
denna benämning vara övertagen från mjölkstegen,3  i vilken varje pinne 
i så fall en gång bör ha kallats stätt el. dyl., liksom varje steg i en stege 
tycks ha kunnat kallas stikt i Ovansiljan (se ovan, betyd. C). Trågen 
har vilat på ifrågavarande stänger (stättsr) på samma sätt som de vilade 
på den vanliga mjölkstegens pinnar. 

Underbetyd. C 6 'spjäla i foderhäck, i grind, i höskrinda'; 
'stängselträ kring kätte'; äv. 'foderhäck, liten grind' 

I några socknar i nordöstra Ångermanland och i den del av landskapet 
som tillhör Vbott:s län finns ett stätt(e), stjätte m., stätta, stjätta f., som 
ur formell synpunkt har behandlats ovan, ss. 14 ff., 23. Ordet har tidigare 
förekommit åtminstone i sydligaste Vbott. Stenberg anför nämligen 
skjett från Umeå.4  Om ordets användning kan följande meddelas. 
Stenberg översätter det med 'spjäla i grind'. Sidenbladh anför i Allmoge-
målet i norra Ångermanland, 1867, Stette, -a f. 'träspjäla i en grind'. I 
Amäs sn har Ella Odstedt upptecknat steg m. och ste`fa f. 'käpp i käpp-
skrinda el. det ungefär tre ggr grövre rundvirke som sitter i en enklare 
grind'. K.-H. Dahlstedt meddelar från Anundsjö sn (Myckelgensjö och 
Järvberget) — där ordet, här återgivet stjätte, har f som uddljud — att 
med stjätte eller fårstjätte menas var och en av pinnarna i en s. k. får- 

1  Se Levander, ODB, 3, s. 225. 
2  Levander, Dalmålet, 2, ss. 182, 186. 
3  Om denna se ovan, s. 22. 
4  Stenberg, P., Alphabetisk förteckning uppå Umeå sockens nationela Ord och 

talesätt. 1804. Vitterhetsakad. bibl. 
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grind, dvs. häcken framför fårkätten.1  En av pinnarna i varje avbalkning 
är lös och kan fällas upp eller skjutas åt sidan, då ett får skall tas ut ur 
kätten. En sådan pinne kallas lös-stjätte. I Sidensjö, där ordet likaledes 
innehåller sje-ljud, används det om 'käpp i käppskrinda' eller 'vågräta 
käppar i grind'. Bland belägg ur olika ordsamlingar kan nämnas från 
Grundsunda sn betydelsen 'träspjäla', från Nordmaling 'spjäla i krubba' 
och från Bjurholm 'träspjäla i grind'. I ett par belägg anges en något 
avvikande betydelse. Från Trehörni,ngsjö anförs 'ribbstaket bakom 
krubborna för småfä', och en annan upptecknare meddelar från Bjur-
holm: »Denna (gärdsgården) öppnas medelst en ste ta2  d. v. s. en hög 
smal grind av enkel konstruktion, en rad horisontellt ställda pinnar 
mellan två grova, upprättstående grindpelare.» (ULMA 4347.) 

Av betydelserna 'spjäla i foderhäck, i grind m. m.' å ena sidan och 
'foderhäck, grind' å den andra är den förstnämnda säkert den primära. 
Den är avgjort bäst belagd — från Bjurholm och Umeå i norr till Siden-
sjö och Amäs i söder — och uppges av både Stenberg 1804 och Siden-
bladh 1867. De sistnämnda betydelserna anförs endast av två uppteck-
nare, dels (i en form som inte kan vara den rätta, se ovan) från Bjurholm, 
där även 'träspjäla i grind' har antecknats, dels från Trehörningsjö. 

I det föregående (under betyd. C) har visats ett par exempel ur ålder-
domliga dialekter (Telemarken och övre Dalarna) på att steget i en 
trappa eller i en stege har kunnat kallas stett, stätt o. dyl. Att ordet 
stätt(a) har haft betydelsen 'pinne i stege' kan dessutom möjligen utläsas 
ur en mycket speciell användning av ordet i en dalasocken. (Se under-
betyd. C 5 ovan.) Det naturligaste sättet att förstå uppkomsten av 
ordets ångermanländska betydelse synes mig vara att anknyta denna 
till betyd. 'spjäla eller pinne i trappa eller stege'. En foderhäck och en 
vagnshäck påminner nämligen starkt om en stege.3  Ordet stätt(a) skulle 
alltså ha kunnat användas dels om pinnarna i en stege, dels (sekundärt) 
om pinnar i diverse stegliknande föremål. En svaghet i den givna för-
klaringen ligger i det faktum, att den förstnämnda betydelsen icke är 
belagd i Ång. och s. Vbott. Att pinnarna i en stege har kunnat få andra 
benämningar, som har ersatt stätt(a) är dock fullt tänkbart. 

Beskrivning och bilder av dyl. från Dalarna se Levander, CoDB, 3, s. 237 f. 
Ifrågavarande fårgrind i Anundsjö är av den typ som visas på fig. 301 i aa. 

2  Denna form kan inte vara obest. sg. Kanske är det best. sg. eller snarare best. 
pl., som tanklöst använts i beskrivningen. 

3  Vagnshäcken kallas på många håll stege. Se Rietz, s. 672 b (fr. Närke), Gotl. 
ordb. och Vendell. 
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Här måste även ett par högst isolerade och därför svårbedömbara 
belägg diskuteras. — I Svenska litteratursällskapets Folkkultursarkiv i 
Helsingfors finns en uppteckning från Nagu sn i Åboland (acc. 233):1  
»Stätto f. 'stängselträ, vanligen kring små kättor o. d.'; mycket föråldradt» 
och »stättbalk m. 'stängselbalk kring kalfkätta eller annan kätta'». Vad 
som menas med 'stängselträ' framgår tyvärr inte klart. Sammansätt-
ningen stättbalk kunde möjligen tyda på att någon del av eller detalj i 
hägnaden kring kätten avses. I så fall vore det frestande att anknyta till 
det ångermanländska 'spjäla i foderhäck, .i grind, i höskrinda'. Det 
är emellertid även möjligt att tolka upptecknarens ord så, att med stätta 
avses hela stängslet runt kätten. En dylik betydelse kan, av förhållan-
dena i Ång. att döma, vara uppkommen ur betydelsen 'spjäla i hägnaden 
kring en kätte', men den kan även sammanställas med en användning 
av ordet inom en av Estlands forna svenskbygder. 

På Nuckö uppges ordet stätta (i dial. stit sv. f.) bl. a. kunna avse 
'liten smal grind med uppåtstående spjälor'. F. Isberg meddelar från 
Nuckö: »innanför svinhusdörren hade man en liten låg grind stita el. 
hceken som hindrade svinen att rusa ut, när man öppnade dörren».2  

Vill man göra gällande, att även ordets användning på Nuckö har 
vuxit fram ur en betydelse 'spjäla (i grind)', framträder ett samband 
mellan de onekligen snarlika betydelser, som stätta uppvisar i Ånger-
manland, på Nagu och i Nuckö. Men ett sådant antagande är ju i hög 
grad osäkert. Nedan (s. 67) skall visas, att uppkomsten av betydelsen 
'liten grind' på Nuckö möjligen kan bero på att ordet stätta där länge har 
varit knutet till hägnadsterminologien. Samma förhållande tycks dock 
inte ha rått på Nagu. Ytterligare en anknytning till ordets tidiga bety-
delse 'något att stiga på' kunde man nå, om man finge anta, att kätt-
hägnadens eller grindens likhet med en pinnstege hade föranlett ordets 
speciella användning på Nagu och i Nuckö. Men vi är här ute på ännu 

1  Detta belägg ingår i den rika materialsamling ur Sv. litt.-sällskapets Folk-
kultursarkiv och Folkmålskommissionens arkiv, som jag med tacksamhet mottagit 
genom ass. K. Zilliacus. Denna redovisas framför allt på karta 5. — Belägget härrör 
från 1912. Det har upptagits i Wessmans ordbok. Det av Vendell likaledes från 
Nagu under uppslagsordet stätta anförda belägget återgår på följ. anteckning i 
samma källa (ace. 233): »stätto f. järnstöd mellan med och låda i släde (stötta), 

infördt under 'stetto'; det uttalas så». Det skiljer sig alltså ifråga om uttalet från 
här behandlade ord och bör rimligtvis utgöras av ordet stätta. Jfr Wessman under 
stötta svf. 

2  G. Danell, Ordbok över Nuekömålet. Lund 1951. 
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osäkrare mark, då vi saknar belägg på att en pinnstege i gammal tid 
kunnat kallas stätta. 

Betyd. D 'fotsteg i form av liggande stock eller bräde' 

I en torkstuga (bastu) förekom ofta längs långsidan två lavar, den ena 
ovanför den andra. För att man bekvämt skulle nå upp till den översta 
laven, hade man särskilda fotbräden eller fotstockar framför och längs 
utmed lavarna.' En sådan anordning att stiga på kallades på Sollerön 
i Ovansiljan stikt och i Grangärde, den översta socknen i Västerbergslagen, 
stätt.2  Vi har här att göra med ytterligare en specialisering av den all-
männa betydelsen 'något att stiga på', som emellertid står mycket nära 
betyd. C. 

Från Ore i Dalarna finns ordet upptecknat med betyd. 'bräde i fä-
huset bakom korna, tjänstgörande som dyngränna'. Denna användning 
torde väl ha uppkommit på ungefär samma sätt som den nyssnämnda. 
Brädet ifråga har väl kunnat användas att stiga på. 

Underbetyd. D 1 'smalare torkstugulave utan bräddar' 

Ordet stikt har upptecknats på Sollerön även i en annan betydelse än 
den nyssnämnda, nämligen 'smalare lave i torkstuga, utan bräddar och 
placerad en fot över vardera sidolaven'.3  Det bräde eller den stock som 
man stod på, då man bredde ut säden på den översta laven och som alltså 
kallades stikt (se ovan under betyd. D), tycks ha kommit att ge namn 
åt denna lave, antagligen därför att fotstocken och laven till utseendet 
var ganska lika. Den översta laven saknade ju bräddar och bestod en-
ligt en uppgift av en vanlig klova. 

I. Talve, Bastu och torkstuga i Nordeuropa, s. 61. (Nord. Museets Handl., 53, 
1960.) 

2  Envall, Dala-Bergslagsmålet, s. 125. S. 176 anförs samma betydelse även från 
Ludvika, men s. 125 uppges ordet i Ludvika avse 'bastulave'. Jfr nedan, under. 
betyd. D 1. 

3  Se Levander, ()DB, 3, s. 264, och Talve, aa, s. 62. — Upptecknare har varit 
två goda kännare av Sollmålet, Bror Linden och Håll Nils Mattsson. Även den 
under betyd. D nämnda betydelsen är på Sollerön säkert styrkt, upptecknad som 
den är av Bror Linden. — Jfr möjligen den alternativa betydelseuppgiften 'bastu-
lave' från Ludvika. (Se föreg. not.) 
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Underbetyd. D 2 'ås med plan översida mellan gavlarna i fähus' 

En dylik ås utgjordes i övre Dalarna av en klova, halvstock, som under 
vardera takhalvan löpte mellan gavlarna ett stycke under fähusets tak. 
I denna ås var den stolpe infogad, som utgjorde det yttre fästet för 
båsbalken, dvs. skiljeväggen mellan båsen. Den plana översidan an-
vändes som hylla. Där kunde man ställa mjölkpallen och byttor av olika 
slag.1  

Denna ås kallas stitt, stätt(a) i några socknar i Nedansiljan (Leksand, 
Djura, Al, Gagnef). En i övre Dalarna mera spridd benämning på denna 
fähuså,s liksom på de tvärgående åsarna i trösklador, mellan vilka störar 
eller brädor lades, så att en skulle bildades,2  var trägg(e) eller drägg(e).3  
Träggamas uppgift var förmodligen från början att sammanhålla väg-
garna och ge byggnadskroppen stadga. 

I Upplandslagen och Södermannalagen förekommer ordet *ibrceggi i 
den allittererande förbindelsen undir pak ok krceggice.4  Det är fråga om 
gröda som förs in under »tak och trägge» — i SdmL talas det om att 
någon bär hem en skyl i la,bu since vndir fictk oc preggice. Schlyter över-
sätter ordet i sina glossar med 'skjul, tegmen' och hänvisar bl. a. till 
Ihre, vars sammanställning med annat ordmaterial dock måste betecknas 
som förfelad.5  Av Holmbäck-Wessffi översätts uttrycket med 'under 
tak och täckning' (SdmL) och 'under tak och skjul' (UL). Med hänsyn 
till ordets användning i dalmål är det sannolikt, att det i landskaps- 

1  Levander, ODB, 3, s. 233. 
2  Se Levander, ODB, 3, s. 255 ff. 
3  Ordet — i stark eller svag form och med t eller cl som uddljud — är belagt från 

Boda, Rättvik, Leksand, Djura, Al, Gagnef, Mockfjärd, Floda, Lima och Tran-
strand. Att ordet nu saknas i Ovansiljan kan bero på att ordet träig 'vidjering' där 
har fått formen trägg (en form som man egentligen inte skulle vänta, se Levander, 
Dalmålet, 2, s. 287). Förmodligen har trägg 'vidjering' konkurrerat ut trägg(e) 
'lägre ås av olika slag'. — Även i Värml. förekommer ordet som benämning på ifråga-
varande fähusås, sannolikt infört dit från Västerdalarna. Det hör nämligen hemma 
blott i övre Klarälvsdalen, Dalby, N. Ny o. Ekshärads snr. Det uttalas träjj — 
om formen jfr Noreen, Dalbymålet, s. 198 (Sv. lm. 1: 3), och Kallstenius, Värml. 
sv. dial., s. 48 ff. (Sv. lm. 21: 2) — och är i Dalby fem., i N. Ny och Ekshärad 
mask. 

4  UL:s Wikerbo balkEer 12 o. 13 och SdmL Bygninga balkar 5. 
3  Glossarium Suiogothicum. 1769. — Ordet har äv. behandlats av S. Bugge i 

Nord. tidskr. for Filologi, Ny REekke, 3, 1877-78, s. 272. Äv. Bugge anser betyd. 
vara 'skjul' och etymologiserar det med hänsyn härtill. 
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lagarna avser någon längs- eller tvärgående stock inne i en lada, som 
haft till uppgift att hålla ladans väggar samman. Uttrycket undir Pak 
ok prceggia utgör i så fall nära nog en tautologi, men dylika lätt tauto-
logiska förbindelser är inte ovanliga i landskapslagama, t. ex. tu l draps ok 
til doPce, i /lok oc i folghi, til hus och tu l hems.1  

Det är uppenbart, att stitt, stätt(a) som beteckning på en dylik ås i 
ett fähus är en novation, som inom nyssnämnda lilla område har trängt 
ut ett äldre ord, sannolikt trägg(e). Levander jämför2  den här behandlade 
användningen av ordet med »no. stett 'fodstykke, hvorpå noget står; også 
et slags brikke (smorstett)'». Eftersom vi vid en jämförelse mellan det 
norska ordets och dalmålsordets betydelse bör bortse från betydelsen 
'et slags brikke', som är utvecklad ur 'fodstykke, hvorpå noget står' 
(se nedan, s. 110 f.), så kan någon högre grad av överensstämmelse mellan 
betydelserna i Norge och dalasocknarna inte sägas föreligga. Man bör 
då hellre söka ett samband mellan den behandlade betydelsen och övriga 
i Dalarna föreliggande betydelser av ordet. Någon helt övertygande 
dylik sammanställning tycks dock inte kunna göras. Vi vet för litet om 
hur ordet tidigare kan ha använts inom det område, där det nu avser 
ett slags fähusås. 

En möjlighet vore att anknyta till ordets ovan anförda betydelse 
'trappa i eller vid byggnader'. Upp till den skulle i tröskladan, som bars 
upp av träggama, nådde en stege, vars övre ände var inpassad i träggen. 
Denna stege, i etnologisk litteratur benämnd klivstock, kallas i Ovansiljan 
stikt, dräggsteke m. m.3  I ifrågavarande Nedansiljanssocknar kan den ha 
hetat stitt (stätt). Det vore ingalunda orimligt, om benämningen på den 
med träggen förenade stegen hade kommit att användas även om själva 
träggen. Nu har emellertid i dessa Nedansiljanssocknar träggen i en 
trösklada icke fått namnet stitt (stätt) och därför inte kunnat åstadkomma 
utbytet av trägg(e), drägg(e) mot stitt (stätt) som namn även på den ur 
byggnadsteknisk synpunkt likartade, längsgående åsen i ett fähus. I de 
socknar, där denna ås kallas ditt, stätt(a) (Leksand, Djura, Al, Gagnef) 
har nämligen de tvärgående åsarna i en lada behållit sitt gamla namn 
(blott med uddljudet förändrat), drägg(e). Någon stege har å andra sidan 
säkert aldrig lett upp till de längsgående åsarna i ett fähus. Dessa har 

1  Se E. H. Lind, Om rim och verslämningar i de sv. landskapslagarna. (I: UUÅ 
1881.) 

2  Dalmålet, 1, s. 269. 
3  Se ODE, 3, s. 255, o. bild 1 ovan, s. 45. Om steke i st. f. stege se ovan, s. 22 f. 
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nämligen löpt så lågt, att man inte gärna kan ha behövt kliva flera steg 
uppåt för att bekvämt nå det som låg ovanpå dem.' 

En annan möjlighet vore att sammanställa denna betydelse med 
betyd. 'hak i bjälkar o. dyl. för stolpar', belagd i By sn i s. Dalarna. 
(Se underbetyd. C 2.) Som ovan nämnts var de stolpar, som utgjorde 
fäste för båsbalkarna infogade i den här diskuterade åsen. Om dessa 
intappningar i åsen på grund av sin likhet med fotsteg inhuggna i en 
stock, kunde kallas stitt, stätt el. dyl., så vore det tänkbart, att hela åsen 
kunde ha fått namn av dessa. Möjligen kan åsen, sedan den försetts 
med en rad dylika intappningar, ha haft en viss likhet med en sådan 
trappstock och av den anledningen kommit att benämnas med samma ord. 

I det föregående har visats, att ett fotsteg under en bastulave kunde 
kallas stikt och stätt på Sollerön och i Grangärde. Detta fotsteg bestod 
av en klova, alltså av samma slags halvstock som utgjorde den här be-
handlade fähusåsen. På Sollerön (och möjligen även i Ludvika) hade en 
dylik klova, placerad som en extra bastulave ovanför den vanliga, på 
grund av sin likhet med den nyssnämnda fotstocken kommit att kallas 
stikt (stätt). Att en dylik fotstock i en bastu har kunnat nämnas med här 
behandlade ord, är alltså säkert känt från Sollerön och Grangärde. På 
det mellanliggande området används ordet nu huvudsakligen om en 
fähusås i form av en klova. Det förefaller emellertid inte orimligt, att 
ordet inom detta mellanliggande område tidigare på samma sätt som 
på Sollerön och i Grangärde har använts om en fotstock i en bastu eller 
annorstädes, bestående av en klova.2  Där liksom på Sollerön (och i 
Ludvika?) har så ordet kommit att uppfattas som en benämning på en 
i byggnader längsgående klova i allmänhet och på så sätt kunnat an-
vändas även om den här behandlade fähusåsen. 

Sammanfattning av kap. III 
Alla i detta kapitel behandlade betydelser kan direkt eller indirekt 

föras tillbaka på en betyd. 'något att stiga på'. Ingen av dem har an-
knytning till hägnadsterminologien.3  

i En stege ledde visserligen ibland upp till den lave vid innersta kortväggen, som 
ofta vilade på de båda ifrågavarande åsarna och som utgjorde sovplats särskilt för 
de yngre familjemedlemmarna (se Levander, C1DB, 3, s. 245, o. där cit. litt.) — 
men denna stege synes alltid ha varit anknuten direkt till laven, ej till åsarna. 

2  Möjligen kunde betyd. 'bräde i fähuset bakom korna, tjänstgörande som 
dyngränna' (se betyd. D ovan) anföras som stöd för uppfattningen, att fotstockar 
av olika typ kunde benämnas med här behandlade ord. 

3  Jag bortser från en under underbetyd. C 6 behandlad, högst lokal, till 'pinne i 
stege' rimligen sekundär betyd. 'grind' i Äng. 
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I dessa betydelser spelar ordet numera en på det hela taget obetydlig 
roll. Det påträffas i regel endast inom mindre områden här och var i 
Norden, ofta i trakter, kända för att bevara ålderdomliga språkdrag. 
Det ger helt allmänt ett intryck av att länge ha varit på reträtt. 

Endast på Island tycks ordet i en hithörande betydelse ha goda 
förutsättningar att leva vidare, då det har tagits upp i stadskulturens 
ordförråd. (Betyd. A.) 

Inom ett språkgeografiskt sammanhängande område, bestående av 
norska sydvästlandet, Färöarna och Shetland, tycks ordet ha spelat en 
viss roll, eftersom det där kom att knytas till färdleder av speciell typ, 
viktiga i dessa trakter med starkt kuperad terräng. (Betyd. B.) Någon 
mera markant ställning tycks ordet dock aldrig ha uppnått här, för-
modligen beroende på att det fanns flera konkurrerande ord inom 
samma betydelseområde. (Om dylika se ovan under betyd. B.) 

I delar av det övriga Norge samt förmodligen i rätt stor utsträckning 
i Sverige och Danmark kom ordet att brukas om trappor och stegar av 
olika slag. Denna betydelse påträffas emellertid numera endast i några 
inre bygder av Norge samt i Ovansiljan i Dalarna. Indirekt kan den 
dock med viss sannolikhet beläggas på skilda håll i Sverige och Danmark 
genom olika bruk av ordet, vilka torde utgå från betyd. '(steg i) trappa, 
stege'. 

Man kan fråga sig, varför ordet i denna betydelse inte har kunnat 
hävda sig bättre utan tydligen har fått retirera mycket kraftigt. Det 
kan bero på att andra ord, främst trappa (inkommet från lågtyskan) 
och stege, har trängt ut 444 stcUt(ta), kanske därför att de har varit 
knutna till modernare typer av klätteranordningar. Ett annat skäl måste 
emellertid framhållas. Stät tycks redan tidigt i Norge ha kunnat användas 
på ett sätt som gav det en saklig anknytning (se nedan, kap. VI) med en 
helt annan konkurrenskraft än dat '(steg i) trappa, stege'. I Danmark' 
och södra Sverige fick st&t(ta) tydligen även tidigt en saklig anknytning, 
som gav det en fast ställning i ordförrådet. Det kom nämligen att brukas 
om övergångar över hägnader. Användningar av ordet utanför hägnads-
terminologien fick förmodligen i samband därmed vika. Denna ordets 
viktiga roll som hägnadsterm behandlas i följande kapitel. 



IV. Grundbetyd. 1 'något att stiga på' 
som hägnadsterm 

Betyd. E 'delvis nedriven del av hägnad, lucka i hägnad' 

Denna betydelse finner man särskilt i äldre danska (och skånska) 
källor. Som exempel på ordets användning kan ur byordningarna i 
Vider og Vedtxgter citeras: »Item hvelken mand ... som ofverstiger nogen 
mands gierder eller dennem nedertreder och gior stcette derpå ...» (Hjelmslev 
hd, Århus amt, 1682; aa, 2, s. 393), »Hvo der befindes at lade sine svin, 
griise eller noget qvceg komme igiennem logger, &etter eller huller ...» 
(Km hd, Ålborg amt, 1733; aa, 4, s. 227) och »Findes der agegab på nogen 
mands gjerde efter almindelig gjerdegang, boder for samme hver dag 2 
mark; for et springegab eller stendte 1 mark og for et svinegab 8 sk. ...» 
(Slagelse, Soro amt, 1694-1728; aa, 4, s. 37 f.). — I en byordning för 
Köpinge by i Köpinge sn, Gärds hd, Skåne, från 1731 heter det:1  »Den 
som har port, luckor eller stättor ut till vångarna skall sätta lagliga gärden 
utanför dem inom S. Valborgs dag så att det kan bliva fred i vångarna.» 

1 M. Klintbergs ytterst rika samlingar från Lau sn på Gotland2  finner 
man följande beskrivning av en stätta: »liten stege på båda sidorna av 
en gärdsgård att klifva öfver eller annars där det är en gångstig och 
gärdsgården är låg och nerklifven; när den trolan, som ligger på hanken 
inte räcker så långt eller så högt upp som den skall, så att gärdsgården 
blir låg mellan störarna: der jer steitå ti kleiv gvar på 'där är det stätta 
att kliva över på' och jer har hann riktut gert steitå jer 'här har han riktigt 
gjort stätta'» (beläggen återges i grov beteckning). 

Dessa icke önskvärda klätterställen eller genomgångar kan möjligen 
ha haft betydelse för klivstättans utveckling i Danmark. Att de har 
kunnat kallas stöttor o. dyl. belyser ett bruk av ordet stätta i Sydsverige. 
(Se härom nedan i Sammanfattning av kap. IV.) 

1  Publicerad med modern stavning i Kulturen, 1945. 
2  Manuskript tillhörigt Sällskapet för gotländsk forskning, Visby. Belägget har 

påpekats för mig av förste arkivarie H. Gustavson. 
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Betyd. F 'ingång till kyrkogård, kyrkogårdsport, stiglucka' 

I denna betydelse förekommer stcette i hela västra och norra Jylland 
och sporadiskt i Sonderjylland. I östra Jylland utom i Himmerland är 
denna betydelse så gott som okänd. (Se karta 2, s. 24 f.) I Sverige har 
stätt f. denna betydelse i nordligaste Halland (Fjäre hd) och i Bohuslän 
(i Kville hd). I Norge har betydelsen antecknats i Vestfold, Telemark 
(vid kusten), Aust-Agder, Vest-Agder och Rogaland (även där rätt nära 
kusten). 

Ibland är det ingången i sin helhet, som avses. Feilberg uppger från 
Jylland 'indgang til en kirkegård med port og låge' (dvs. 'grind'). De 
svenska beläggen översätts i allmänhet med 'kyrkogårdsport'. Från 
Lindome sn i Halland påpekas, att grindarna i porten ej ingick i be-
nämningen. Ross översätter stett från Lister Fogderi med. 'Kirkegaards-
port med Steen og Grind'. Annars tycks ordet i Norge ofta avse sten-
tröskeln i kyrkogårdsporten. (Från Eigersund i Rogaland uppges: »stett 
f. ein liten firkanta stein utanfor kyrkjegardsporten. Der steig presten 
av og på hesten, når det var missa i kyrkja». NO) 

Den här behandlade betydelsen finns belagd i fornspråken. I Necro-
logium Ripensel nämns i en anteckning sannolikt från 1300-talets förra 
hälft en Marquardus Skinkwl, »cujus corpus in cimiterio beate virginis 
juxta transitum dictum stecet,2  qui ducit ad normangatce». Kyrkogården i 
fråga tillhörde Borris sn, Boning hd, sydöst om Ringkobing. 

I Smålandslagens Kyrkobalk 13 förekommer ordet i en bestämmelse 
om kyrkofrid, vars konkreta realism gör den värd att citeras i sin helhet: 
hugger mather man a kirkiu skettu. falk foter wt oc huwth in. tha scal buc 
cefte fotum resce. tha scal han wara saktas fin i biscops sak., tha cen /efter 
fallce in oc huwth wt. wari sak biscops j sicex orom. 

Den nämnda skrivningen a kirkiu stcettu3  förekommer i hs Skokloster 
155 4:o, av Schlyter betecknad som hs A av SmL. De blad som innehåller 
SmL:s Kyrkobalk torde vara skrivna under senare delen av 1300-talet.4  
I AM 51 4:o, av Schlyter betecknad som hs B av Sm.L, står i kirkiu steto. 

1  Scriptores rerum Danicarum medii Eevi, 5, 1783, s. 544. — För hjälp med identi-
fikation tackar jag dr phil. J. Kousgård Sorensen. 

2  Om den enstaviga formen se ovan, s. 23, not 4. 
3  Ordet kirkiusteetta bör uppfattas som en ellips till *kirkiugarzatcetta, vars f. 1. 

kirkiugarPer har den äldre betyd. 'hägnad kring kyrkogård'. 
4  Holmbäck—Wess6n, 5, s. rarxvr. 
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Denna handskrift, som även innehåller huvudhandskriften till Magnus 
Erikssons landslag, anses vara tillkommen vid mitten av 1300-talet.' 
Skrivningen med e är värd mindre uppmärksamhet. Enligt E. Björkmans 
förekommer nämligen e i denna handskrift »såsom en synnerligen v anlig 
beteckningsvariant till er». Intressantare är skrivningen med ett t, som 
kan sammanställas med skrivningarna dote nom. sg. 'dotter' 1 gg och 
nata gen. pl. 'nätters' 3 ggr (jfr dock t. ex. natta gen. pl. 1 gg och sotta 
siceng 1 gg) och som tyder på ett uttal med lång vokal och kort konsonants 
Slutligen bör observeras de olika prepositionerna, hs A: a kirkiu stcettu, 
hs B: i kirkiu steto. (Se härom nedan, s. 102 f.) 

Smålandslagen har gällt för Tiohärads lagsaga, dvs. Värend, Finnveden 
och Njudung. Huruvida kyrkobalken har gällt endast i Värend, som 
utgjorde det dåtida Växjö stift, eller även i Finnveden och Njudung, 
som tillhörde Linköpings stift, är ovisst.4  Balken torde ha utarbetats i 
det skick den finns bevarad vid slutet av 1200-talet.5  

Den här behandlade betydelsen tycks ha levat kvar länge i Värmd. 
I Växjö domkyrkas akter för 1693 (nr 274) står: »(då) kom Trummesla-
garen om Pallmesöndagzmorgon till kyrckioherden uthi kyrkiostättan».6  I 
sina uppteckningar från Värend från tiden omkr. 1840 anför Hylt6n-
Cavallius: »stätta = öfvertäckt ingång till kyrkogård».7  

Även i Norge kan ifrågavarande betydelse beläggas från äldre tid. I 
Biskop Jens Nilssons Visitatsboger og Reiseoptegnelser 1547-978  heter 
det om en försvunnen kyrka nära Tönsberg: »Der stod 2 store lange stene 
opreist som som [!] stetten skulle hal fue verit.» Vidare berättas det, att det 
i närheten av Råde i östfold tidigare hade funnits ett kapell »... och 
staar der vdj it grindeleed norden for gaardene 2 store lange stene som 2 
stolper som schulle haffue verit stette til capellet». Här tycks vi ha att göra 
med det svaga subst. stette. (Om dettas förekomst i Norge se ovan, s. 
30 f., och karta 3, s. 31.) Språket i biskopens Visitatsboger innehåller, 
som S. Kolsrud visat,8  åtskilliga rent norska drag. Som ett norskt ord 

1  FIolmbäck—Wessön, as o. där eit. litt. 
2  Smålandslagens ljudlära, s. 58. (Sv. lm. XI. 5, 1896.) 
3  Se Björkman, aa, s. 64, o. jfr Utdrag ur Magnus Erikssons landslag, utg. av 

Emil Olson, 4 uppl., 1956, s. xx f. 
Holmbäek—Wessön, 5, s. Lxvx  

5  aa, 5, s. Lxxvii f. 
6  Ur SAOB:s arkiv. 
7  KB N 45 a. Belägget hämtat ur LAL:s exeerpter. 
8  Utg. av Y. Nielsen 1885. Beläggen se ss. 87, 253. 

MoM 1914, s. 224 ff. 
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uppfattar Kolsrud bl. a. just nyssnämnda stetten (aa, s. 228), vilket synes 
mig rimligt, enär ordet i ifrågavarande betydelse icke har tillhört de 
danska dialekter som har betytt mest för det danska riksspråket. 

Jacobsen-Matras anför under stcett f. betyd. 'stente, kirkestente' men 
markerar, att betydelsen endast är belagd i kväden. (Maria, gakk tul 
stettar og tvåa tinar Ilcettur.) Man får säkert betrakta ordet i denna 
användning som ett litterärt lån i färöskan. Även i norska folkvisor före-
kommer st ett i denna betydelse. 

Ett fisl. kirkjustät, som förekommer i Sturlunga saga, översätter 
Fritzner med 'Trin, Sten paa hvilken man trfflder, naar man vii gaa ind 
gjennem Kirkedoren'. (Jfr betyd. A ovan.) Måhända är denna tolkning 
riktig. I varje fall finns ingenting som talar för att ordet i fisl. har haft 
här behandlade betydelse 'ingång till kyrkogård'. 

Betydelsen 'ingång till kyrkogård' uppvisar en mycket karakteristisk 
utbredning: Jylland (utom vissa östliga delar), svenska västkusten och 
Norges sydkust. Från Jylland har betydelsen spritts över vattnet till 
Halland, Bohuslän och Sydnorge. 

Huruvida betydelsens förekomst i Värend beror på inflytande väster-
ifrån, är högst ovisst. Den kan mycket väl vara spontant utvecklad i 
det gamla Växjö stift. Att ingången till en kyrkogård — vilken konstruk-
tion den än må ha haft — har kommit att kallas stätta, är nämligen inte 
svårt att förstå.' — Den sakliga bakgrunden härtill diskuteras lämpligen 
nedan i Sammanfattning av kap. IV. 

Underbetyd. Fl 'öppning i gjutjärnsugn' 

I några härader norr om Gullmarsfjorden i Bohuslän, nämligen Stånge-
näs, Tunge och Kville, har ordet stätt f. alternativt en betydelse, som 
av upptecknarna anges 'öppning, avdelning eller våning i (gammaldags) 
malm(kakel)ugn' (s. k. vindugn). (En något avvikande beskrivning 
finner man i A. Thorkis »Ordlista till det bohuslänska landskapsmålet, 
sådant det talas i norra delen af länet ...» från 1875:2  'utstående kant 

1  Det kan nämnas, att eng. 8tile (feng. 8ti3e1), som är det vanliga ordet för över-
gång över hägnad, i sammansättningen church stile mycket ofta används om in-
gången till en kyrkogård i handlingar från 1400-, 1500- och 1600-talen. (The Oxford 
Engl. Diat. 10, 1933, s. 956.) 

2  IODG i manus. Avser närmast Tunge hd enl. meddelande från fil. mag. Hugo 
Karlsson, Göteborg, som jag tackar för värdefull hjälp med det bohuslänska ma-
terialet. 
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Bild 2. S. k. vindugn med stått. 
Vikarvets museum, Lysekil. Foto Ingegerd Fries. 

eller skifva till en malmugn, som gör samma tjenst som skärm till den 
vanliga kakelugnen'.) Av alla upptecknarna utom en anges vid sidan av 
denna betydelse hos ordet även en annan: från Stångenäs och Tunge 
'övergångsställe på gärdsgård' och från Kvilta 'kyrkogårdsport'. 

Dessa vindugnar är av den under 1700-talet utbildade typen, som be-
står av flera våningar.1  Rökgången delar sig omedelbart ovanför eld-
staden i två armar, som strax åter förenar sig. På så sätt uppstår en 
passage mellan de båda rökgångarna, som har fått formen av en djup, 
mer eller mindre rikt utsmyckad port. (Se bild 2.) Större ugnar kunde ha 
flera sådana av rökgångar omgivna portar ovanför varandra, liksom i 
våningar. En dylik ports likhet med en kyrkogårdsport har uppenbar-
ligen gjort, att man har benämnt den med samma ord som man använde 
om en kyrkogårdsport, stätt. 

Denna speciella användning av ordet stätt tyder på att ordet i bety-
delsen 'kyrkogårdsport' har haft en stark ställning i dessa delar av 
Bohuslän, tydligen även i Stångenäs hd, varifrån numera blott betydelsen 
'övergång över hägnad' är känd. Men man får kanske inte helt bortse 
från att termen stätt 'öppning i gjutjärnsugn' till en del kan ha spritts 
med själva ugnen. 

1  Om dessa se S. Ambrosiani i Fataburen, 1906, s. 108 ff. 
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Betyd. G 'led i hägnad' (antingen själva öppningen eller det 
som stänger öppningen); äv. 'stolpgärdsgård m. m.' 

Det sydsvenska området 

Inom ett vidsträckt område i södra Sverige kan stätt(a), stäta avse en 
öppning i en hägnad eller en anordning, med vars hjälp man stänger en 
dylik öppning. Ordet kan inom vissa delar av området även användas 
om en stolpgärdsgård. Detta sydsvenska område består av Småland 
(dock •ej norra Kalmar läns kustland), sydligaste Östergötland, sydväst-
liga delar av Västergötland med angränsande områden i Halland, av 
Blekinge och av en del inre härader i Skåne. (Se karta 4.) — I södra och 
mellersta Skåne används ordet om andra slags hägnadsspärrar än den 
som förekommer inom nyssnämnda område. Dessas utseende framgår 
av sifferförklaringarna till karta 4 men de cliskut&as lämpligen i annat 
sammanhang nedan, s. 101. 

De båda till synes motsatta betydelserna 'öppning i hägnad' och 
'anordning med vars hjälp man stänger en dylik öppning' står varandra 
i själva verket så nära, att det här knappast torde löna sig att hålla 
dem i sär.' De förekommer ibland i uppteckningar från samma socken 
vid sidan av varandra, och det kan ofta ha berott på en slump, om en 
upptecknare har formulerat sin översättning: 'öppning i gärdsgård' 
eller 'öppning i gärdsgård med stängningsanordning' eller 'stängnings-
anordning i gärdsgårdsöppning'. Till belysning härav kan anföras J. A. 
Gadds översättning av stätta i Om allmogemålet i Östra Härad af Jön-
köpings län, 1873: »dels på en gärdesgård anbragt öppning att köra 
lass eller drif va kreatur igenom, dels själva stängslet i densamma. Stå 
innte i stätta-. Kliv opp på stätta. Sjyttla opp, — ner e stätta.» 

Här följer några exempel på denna ordets användning i äldre tid.2  Ur 
Växjö Rådstugurätts protokoll 1646: »Stettan låg neder och /håren funnes 
på Rogen, män Suen Nilson nekar hårdt ...» Ur N. Vedbo hds dombok 

1  Jag har dock sökt skilja dem åt på karta 4. Figurerna på karta 4 är ifråga om 
konturerna varandra mycket lika. Kartans huvuduppgift är nämligen att visa ut-
bredningen av de här behandlade, varandra närstående betydelserna av stätta. De 
skilda särbetydelserna, bl. a. de olika typerna av led, får man ut ur kartan endast 
i andra hand genom en detaljgranskning. En dylik karta, så att säga i två plan, 
synes mig ibland kunna vara lämplig. 

2  De följ. beläggen är hämtade ur SAOB:s arkiv. Domboksbelägget härrör från 
LAL:s excerpter. 



o  f /ed (uppgift am fyp sahna5) 
499/2152 i hägnaa' (uppgift' om 

stä nyanordniny saknas) 
0 (4opniny /hå:gnat/med) -554,z`fei/ed 

( ) 4/ft/ea' 
Cl sialp- el. .5- få,2gfärde9ård 
Ca stiktgårdagårcl  fsia/.0- e/ slky-

gårdsgård' 
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KARTA 4. Ordet stätt(a) i betyd. 'hägnadsled' m. m. 

Förklaring till kartans med inringade siffror markerade belägg 
I. sättes för att utestänga kreatur el. för att hindra folk att gå där man ej vill ha 

stig eller väg 
stängsel 
två i jorden nedslagna pinnar och en tvärslå mellan dem, utmärkande för-
bjuden stig 
pinnar, uppsatta vid en gångstig 
två pinnar i marken och en pinne över dem 
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1685 (Vireda sn): »Stättan war nederrefwen och Skiöttlestängerne utdragne.» 
I Växjö domkyrkas akter för 1769 omtalas, att pengar »blefwit utlagde 
wid Stätternas täckande ...». (Här kan det dock möjligen vara fråga om 
stätta ='stiglucka'.) Till sist kan nämnas, att Haquin Spegel, född i 
Ronneby, i Glossarium Sveo-Gothicum, 1712, upplyser om att »it 
stycke giärdsgård som kan nedertagas» heter hag i Östergötland men av 
andra (aliis) kallas stätte. 

Om vi bortser från ordets speciella betydelser, som 'stolpgärdsgård', 
kan vi slå fast, att stätta, stäta inom det sydsvenska området ofta an-
vänds på samma sätt som led i riksspråket, vars huvudbetydelse SAOB 
(L 396) anger sålunda: »för öppning på gärdesgård användt stängsel be-
stående antingen av lösa störar som nedtagas, då man vill komma igenom 
öppningen, 1. av en (enklare) grind (gjord av gärdsel o. d.); äv. (o. vanl.) 
om själva öppningen (med tillhörande stängsel) ...». 

Grundbetydelsen hos led, fvn. hli6, är 'öppning' (se Hellquist EO) 
och betydelsen 'stängningsanordning för dylik öppning' måste vara ut-
vecklad ur denna. Ordet gap, som ju uppenbarligen från början avsett 
öppningen i en hägnad, används numera i delar av Småland även om 
själva stängningsanordningen.1  Vi kan alltså konstatera, att av de båda 
betydelserna som ordet stätta har, 'öppning i hägnad' och 'stängnings-
anordning för dylik öppning', kan i och för sig den förstnämnda mycket 
väl vara primär och den sistnämnda utvecklad ur denna. 

Även om stätta liksom led kan användas om själva öppningen i häg-
naden, förekommer i denna betydelse ofta ordet stätth,ål på samma sätt 
som ledhål, t. ex. »Vägen krökte just framför stätthålet» (Moberg, Ut-
vandrarna, 1949, s. 130). 

De skilda typerna av led i Småland har behandlats av Gunnar Hed-
ström i »Sv. dial. (smål.) gapjua, En studie i de rörliga stängslens ter-
minologi». Till denna klarläggande framställning kan jag i huvudsak 

1  G. Hedström i nedan aa, s. 16. 

ett slags grind att kliva eller hoppa över; var ej att öppna 
stängsel som utgöres av ett par tre stakar, fästade vid två pålar 
stängsel över stig eller mindre väg 
grind 
öppning i en gärdsgård, där man lägger över störar eller ris, för att ej kreaturen 
skall kunna ta sig ut 
stång mellan två i marken nedslagna pålar, tjänstgörande som avträde 
fålla 
ett slags stängsel 
hage 

5 — 644110 S. Fries 
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hänvisa men bör dock med utgångspunkt i termen stätta, stäta något gå 
in på terminologien. 

Den anordning, med vars hjälp man stänger en öppning av här 
behandlad typ i en hägnad, kan vara av i huvudsak två slag, lyftled 
(ev. vridled) eller skyttelled. Ett lyftled (lyftstätta)1  utgörs av en enhet, ett 
stycke hägnad, så långt, att det sammanhålls av två eller tre störpar, 
och med tätare gärdslen. Detta led lyfts bort (eller lyfts i ena ändan och 
vrids). Ett skyttelled (skyttelstätta) består av lösa stänger, som på olika 
sätt vilar på de pålar, som begränsar öppningen.2  

Ordet stätta, ibland med den förtydligande förleden lyft-, användes 
om ett 1 y f tl e d framför allt inom den nordöstra delen av det område, 
inom vilket stätta har någon av här behandlade betydelser. (Se karta 4.) 
Belägg finns från S. Möre, Handbörds, Aspelanda, Sevede och S. Tjusts 
hdr i Kalmar län, från Uppvidinge hd i Kronob. län, från östra hd, Västra 
hd, östbo, Tveta, N. o. S. Vedbo hdr i Jönk. län samt från Ydre och 
Kinda hdr i ögötl. län. Dessutom finns ett belägg från Göteryds sn, 
Sunnerbo hd, i västra delen av Kronob. län (LAL 4348). 

Ordet stätta, ibland med skyttel- som förled, synes kunna med enstaka 
undantag avse ett skyt t ell ed inom hela det här behandlade sydsvenska 
området. Om man i de ovannämnda nordöstliga delarna, där alltså 
stätta kan beteckna både lyftled och skyttelled, vill skilja de båda 
typerna åt, gör man det genom att använda förlederna lyft- och 
skyttel-. Som exempel kan anföras ur J. A. Gadd, Om allmogemålet i 
Östra Härad af Jönköpings län, 1873: »Löfftestätta, såsom en gärdesgård 
upphägnadt, i en dylik öppning3  befintligt stängsel, som lyftes ifrån 
och till, såsom en eldskärm» och »Sjyttlastätta, stängsel i en dylik gärdes-
gårdsöppning, så vidt det består av skjutbara stänger (sjyttla)». 

Stätta är icke den enda term som används om stängningsanordningar 
av denna typ inom det här behandlade stora området. Särskilt skyttel-
ledet har även andra benämningar, t. ex. gap.4  För denna undersökning 
räcker det emellertid att slå fast, att ordet stätta används eller har 
använts om olika slags led eller om öppningar i hägnader inom hela det 
ovan angivna området. Luckorna i kartbilden måste bero antingen på 

i Termerna anförs i riksspråklig form. 
2  Dessa båda typer finns beskrivna och avbildade bl. a. i ULMA:s frågelistor, 

15, Hägnader (i Sv. lm. B 25, s. 139 f.), och i Hedström, aa. 
3  Syftar på hans ovan citerade belägg stätta »på en gärdesgård anbragt öpp-

ning...». 
4  Se Hedström, aa, s. 16. 
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brister i mitt material eller på att ordet i vissa trakter har trängts ut av 
ett annat. 

Att med stätta i allmänhet avses ett skyttelled men i vissa trakter även 
ett lyftled, torde ingenting ha att betyda för förståelsen av hur ordet 
har kommit att knytas till ledet i en hägnad. Som Hedström påpekar 
(aa, s. 13), synes lyftledet, »som i s. Sverige är begränsat till Småland, 
Östergötland och Västergötland ... numera på många ställen vara mer 
eller mindre undanträngt av skyttelgapet och grinden». I ett sådant läge 
kan genom att skyttelledet för medvetandet blir den helt dominerande 
typen dels förskjutningar i terminologien lätt inträda,' dels en ofull-
ständighet i betydelseangivningen uppstå, nämligen såtillvida att den 
mera sällsynta lyf tledstypen förbigås av upptecknare. Att lyftledet även 
längre söderut och västerut har kunnat kallas stätta, tyder det ovan-
nämnda belägget från Göteryds sn, Sunnerbo hd, på. 

Då denna användning av ordet stätta har en rätt vid utbredning i 
Sydsverige och kan beläggas i 1600-talskällor, har man rätt att räkna 
med att detta bruk av ordet går tillbaka till fornsvensk tid. 

Det estlandssvenska området 
I ett svar på ULMA:s frågelista 15, Hägnader, uppger Fridolf Isberg 

från Nuckö, att det fanns tre slags öppningar i hägnader: grindar, 
stättar och led. »Grindar och stättar äro sådana öppningar, som äro 
stängda med sådana stänganordningar, som gå att öppna på gångjärn. 
Skillnaden mellan dessa är, att grindarna äro så breda att man kan köra 
igenom dem med häst och vagn och stättarna äro endast användbara 
för gångtrafik ...» I N. Tibergs Estlandssvensk ordbok (ULMA i manus) 
anges från Sutlep i Nuckö tre betydelser för ordet stätta: 1. 'led (trängre)'; 
2. 'smal spjälgrind' (yngre typ); 3. 'öppning i hägnad, spärrad för kreatur 
genom vinkelställda armar, som dock släpper igenom gående personer'. 

Vi möter här under benämningen stätta i princip samma företeelse 
som inom det sydsvenska området: en öppning som på olika sätt spärras 
för kreatur. Ordet stätta kan även här avse såväl själva öppningen som 
det varmed öppningen spärras. En skillnad är, att stättan på Nuckö 
var smal och avsedd endast för gående, medan ledet och grinden var 
så breda, att man kunde köra igenom. 

Norge 
I Voss och Vossestrand i det inre av norra Hordaland används ordet 

stett f. i betydelserna 'opning i gjerde til å stängja med staurar el. likn.' 
1  Ex. på dyl. förskjutningar se Hedström, aa, s. 16 ff. 
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(Vossestrand NO) och 'lause stokkar i risgjerde tu l aa kliva yver eller tul 
aa ta burt so ein kann korna gjenom opet med köyredoning' (Voss NO). 
Från Valdres i Oppland anför Ross stett f. 'Skutellid', dvs. 'skyttelled'. 

De betydelser av stätta, stett, som i detta avsnitt har behandlats, 'led 
i hägnad' osv, ligger onekligen ganska långt från grundbetyd. 1 'något 
att stiga på'. Om man emellertid vill anknyta till denna betydelse kan 
man ta fasta på att ledet med sina vågrätt liggande stänger, påmin-
nande om en stege, bör ha kunnat lämpa sig för klättring. Om ledet på 
detta sätt användes till att kliva på, kunde det måhända komma att 
kallas stätta, en benämning, som i så fall ersatte en äldre term och som 
sedermera även fick betydelsen 'öppning i hägnad'. Det visar sig emeller-
tid, att om man sätter in det här behandlade bruket av ordet stätta i ett 
större sammanhang, så framträder en annan förklaring som vida rim-
ligare. Frågan kommer därför att tas upp på nytt i Sammanfattning 
till kap. IV nedan, sedan mera material har dragits in. 

Betyd. H 'övergång över hägnad, klä/stätta' 

Denna betydelse av stätt(a), stette, stcente m. m. har större samman-
hängande utbredning än någon av de övriga. En närmare redogörelse 
för olika typer av klivstättor liksom för andra benämningar på stättan 
lämnas i en exkurs strax nedan. 

Betydelsen förekommer på de danska öarna men är inte lika spridd 
på Jylland. Där är den belagd huvudsakligen från de östra delarna. 
(Se närmare nedan, s. 71 ff., och karta 2 ovan, s. 24 f.) 

I Sverige har stätt(a) denna betydelse i hela Götaland utom i norra 
Bohuslän och inom det stora sydsvenska område, där stätta betyder 
'led i hägnad' m. m. Betydelsen hör vidare hemma i hela Svealand utom 
i norra Värmland och (med något undantag) i Dalarna. Från Åland och 
de estlandssvenska bygderna är betydelsen väl belagd. Från Gästrikland 
finns ett enstaka belägg. I de nordöstra delarna av sitt utbredningsom-
råde har ordet i denna betydelse mycket ofta en förled, vanligen kliv-
(klyv-). Detta gäller särskilt Uppland, norra Västmanland och Åland. 
(Utbredningen i Sverige av ordet i här behandlade betydelse framgår av 
karta 5 nedan. Om två äldre belägg från övre Norrland se nedan, s. 87.) 

1 Norge är denna betydelse av ordet mycket litet spridd. Den är be- 
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lagd från Östfold (ett belägg lyder klyvestötte), östra Telemark (nära 
kusten.)1  och från Modalen i nordligaste Hordalan.d (steinstett). 

ODS anför inga belägg av särskilt hög ålder på stcette, stcente i denna 
betydelse,2  men väl på ordet i betyd. E. 

Från Sverige finns åtskilliga äldre belägg, av vilka några följer här.3  
I ett originaldiplom från Söderköping 1420 (SDns, 3, s. 554) finner 

man bland uppgifterna om en såld tomts mått: »breddin vppe wid mun-
kanna stceto viii alin». Ordets exakta betydelse framgår ej av beläggstället. 
I och för sig vore det fullt tänkbart, att med munkanna stceto avsågs 
en öppning i ett stängsel, ett led, eller en stiglucka. Den nutida utbred-
ningen av dessa betydelser talar dock mot att ordet i Söderköpingsbe-
lägget skulle ha någon av dem. — Inte heller framgår det fullt klart, vad 
som avses med ordet i ett diplom från 1505 (UUBp 22/5 or.), där det i 
samband med en gränsbestämning i Lösings hd, Ögötl., talas om kala-
torpa steta (annan gång stcetta). Sannolikt är det fråga om en klivstätta. 

I två värmländska domböcker förekommer: »... tå mötte h,an honom 
på en stätta . .» (Ölme hds db 1637 26/8) samt »... och satte sigh på en 
Stätta ...» (Näs hds db 1642 27/10). — Upplänningen J. H. Rhezelius 
omtalar en runsten »widh norra klifstätan i k(yrkio)gårdz muren» i Källa 
sn på Öland 1634.4  — I ett visitationsprotokoll från Jomala sn på Åland 
1658 beskrivs en klöffstäta i en gärdsgå'rd.5 — I en bröllopsdikt på dialekt 
från Läby sn utanför Uppsala 1737 talas om klyfstättur.° 

Från Västnorden saknas helt äldre belägg på ordet i denna betydelse 
naturligt nog med hänsyn till dess mycket begränsade nutida f öre-

komst.7  

1  I denna betydelse har ordet i Telemark svag form. Roas anför stette neutr. 
från östra Telem., vilket knappast kan vara riktigt. (Belägget ej inlagt på karta 3.) 

2  Om Moths uppgift se nedan, s. 85. 
3  Äldre svenska belägg, citerade här och i det följ., är i regel hämtade ur SAOB:s 

arkiv. De båda domboksbeläggen har förste arkivarien R. Broberg och diplom-
belägget från 1500-talet fil. lic. Th. Andersson, Uppsala, lämnat mig. 

4  Sveriges runinskrifter, 1, 1900-06, s. 123. — Om Rhezelius' uppländska se 
1V1o&er i NoB 1938, s. 42 ff. 

5  Belägget kommenteras ur saklig synpunkt nedan, s. 82. 
6  B. FIesselman, Bröllopsdikter på dialekt, s. 235. (Nord. texter o. undersökn., 

10, 1937.) 
7  I L. Heggstads Gamalnorsk ordbok, 1958, anförs under .9Mtt f. betyd. 1 bl. a. 

'stig i ej tropp eller gjerde', varvid hänvisas till Heilagra manna sögx1r, 1, s. 184 
(utg. av C. R. Unger 1877). Den text, i vilken ordet där ingår, utgörs av en över-
sättning av Gregorius' dialoger. De ord, som återges med stätir, är emellertid iter 
(2 ggr) och aditus (1 gg), icke ~la el. dyl., som man hade väntat sig, om det hade 
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Underbetyd. H 1 'spång över vattendrag' 

Vid sidan av betyd. 'övergång över hägnad' anförs dels från Sövestads 
sn, Hemstads hd, i sydligaste Skåne 'liten bräda, lagd som spång över 
bäck', dels från Frorup sn, Vinding hd, på östra Fyn 'planke over 
vandlob.1  

Denna betyd. kan väl tänkas direkt utgå från grundbetyd. 1 'något att 
stiga på'. Av språkgeografiska skäl tycks den mig dock böra uppfattas 
som sekundär i förhållande till betyd. 'övergång över hägnad'. Betydelse-
innehållet har vidgats från 'övergång över hägnad' till 'övergång över 
ett hinder'. På så sätt har ordet sporadiskt kunnat användas även om 
en övergång över ett vattendrag. Kanske har även det förhållandet 
spelat en viss roll, att grävda diken på sina håll (särskilt i Danmark) har 
använts i stället för uppbyggda hägnader. 

Då klivstättans utbredning, konstruktion och benämningar erbjuder 
vissa problem, behandlas nedan i en exkurs klivstättan i Norden. 
Eftersom en del danska klivstättetyper möjligen kan belysa uppkomsten 
av några av betydelserna i kap. IV, har exkursen — trots sitt omfång 
— sin naturliga plats inne i detta kapitel. En sammanfattande diskus-
sion av betydelserna i kap. IV följer så efter exkursen. 

Exkurs. Klivstättan i Norden 

Den följande redogörelsen för klivstättans2  förekomst, utseende och 
benämningar i Norden bygger på samma material som den föregående, 
rent språkliga undersökningen. Av särskild vikt är emellertid svaren på 
de frågelistor, i vilka det direkt frågas efter övergångsställen över 
hägnader. Endast dessa kan nämligen ge klart besked om att före-
teelsen saknas inom ett visst uppteckningsområde. Ett sådant negativt 

varit fråga om en ldivstätta. (Av Dialogorun libri quattuor har jag haft tillgång 
till en fol.-utgåva, Strassburg: Jakob Eber, och en 4:o-utgåva, Venetiis: Hieronymus 
de Paganinis.) Fritzner översätter det riktigare än Heggstad med 'Spor som den 
stigende gjor med sine Skridt'. 

1  Ett danskt belägg från slutet av 1700-t. se  ODS, 22, sp. 806. — Det av Molbech 
från södra Fyn anförda Manne med samma betydelse kan dock knappast utgå från 
ett etcente utan snarare från ett etcenge. (Se ovan, s. 29 not 4.) 

2  I det följ. används i regel ordet klivstätta, inte det mångtydigare etätta, för 
att beteckna ett övergångsställe över en hägnad. 
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besked är ju för en kartläggning av detta slag lika viktigt som en positiv 
uppgift, och jag har därför ansett det lämpligt att på utbredningskar-
torna markera även dessa negativa belägg.1  Vid bedömningen av ett 
material, som bygger på en direkt utfrågning av typen »förekommer 
övergångsställen över hägnader?» måste man dock hålla i minnet, att 
en sådan fråga kan locka till ett jakande svar, som i själva verket har 
ett mycket svagt underlag, någon enstaka eller sent inkommen före-
trädare av typen. 

För det svenskspråkiga området utom Finland har jag haft tillgång 
till omkr. 130 frågelistsvar i ULMA, LAL och Nordiska museets Etno-
logiska undersökning.2  — Uppgifterna från Finland är fylliga tack vare 
ett rikt material, som jag har fått från Svenska litteratursällskapets 
Folkkultursarkiv och Folkmålskommissionens arkiv. De kompletterande 
uppgifterna från finskspråkigt område härrör från Sanakirjasäätiö 
(Ordboksstiftelsen) vid Helsingfors universitet och från Kansatieteellinen 
osasto (Etnologiska avdelningen) vid Finlands nationalmuseum. — 
Uppgifterna om klivstättor i Danmark bygger, förutom på materialet i 
Institut for dansk Dialektforskning och Institut for jysk Sprog- og 
Kulturforskning, på omkr. 120 excerpter ur samlingarna i National-
museets Etnologiske Undersogelse (NEU), som vänligt ställts till mitt 
förfogande. De utgörs av alla utförligare svar på Sporgeliste 11, Gxrder 
og Hegn, från Jylland och ett urval av svaren från öarna. — För Norges 
del har jag (1959) gått igenom svaren på Norsk etnologisk granskings 
Sporreliste 15, Gjerde, i vilken det bl. a. frågas efter övergångsställen 
över hägnader. Härigenom har jag fått omkr. 140 positiva eller negativa 
belägg. 

A. Klivstättans utbredning 

Klivstättor förekommer icke i hela Norden. De har i själva verket 
en ganska karakteristisk utbredning, som framgår av kartorna 2, s. 24 f., 
(Danmark), 5 (det svenskspråkiga området) och 6 (Norge). 

1  På karta 6 (Norge) har som negativa belägg endast lagts in de fall, då nämnda 
fråga besvarats med nej. På karta 5 (svenskspråkigt område) har även sådana 
frågelistsvar betecknats som negativa, i vilka nämnda fråga helt förbigås, dock 
under förutsättning att frågelistan är så utförligt besvarad, att ett sådant förbi-
gående rimligtvis måste bero på att intet finns att meddela i saken. 

2  Landsmålsarkivets frågelista 15, Hägnader, s. 23. (Ingår i Sv. lm. 1928, s. 
120 ff.) Denna frågelista har använts av alla tre institutionerna. 
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Den danska kartbilden måste dock kompletteras något. Klivstättan 
förekommer överallt på de danska öarna. På Jylland däremot hör den 
endast hemma i vissa östliga delar.' Dialektbeläggen på karta 2 åter-
speglar endast delvis klivstättans utbredning. Med stöd av NEU:s 
ytterst rika material kan följande meddelas. 

Från Sönderjylland finns talrika uppgifter om klivstättor, tätast i 
öster. De västligaste, säkra beläggen är från Logumkloster landsogn 
(NEU 8087, s. 9) och från Branderup sn (NEU 14705, s. 40). Från de 
västra delarna av Sönderjylland finns ett par negativa belägg eller upp-
gifter, som tyder på att klivstättor där är unga (från Spandet sn, NEU 
9848, s. 5, och från Romo, NEU 8811 o. 10142). Längs Lilla Bält och i 
trakten av Kolding finns åtskilliga uppgifter om klivstättor, och så långt 
västerut som från Lfflborg sn strax N om Vejen finns ett belägg (NEU 
8119, s. 40; jfr Feilbergs belägg från Anst). 

Norr om Vejle fjord avtar de någorlunda säkra positiva uppgifterna 
om klivstättor i NEU:s material hastigt, och de negativa ökar i antal. 
Från Glud sn på udden SO om Horsens finns emellertid ett pålitligt 
belägg (NEU 10645, s. 15). Flera dialektbelägg norr om Horsens fjord 
— inte bara på st"te utan också på den säkert genuinare formen skette 
(se karta 2) — vittnar dessutom om att klivstättor är eller har varit 
kända även i dessa trakter. Spridda uppgifter om klivstättor ännu 
längre norrut på östra Jylland finns i NEU:s material. I Rold sn ett 
stycke norr om Hobro har en meddelare, f. 1867, uppgivit: »ved siden af 
saadan et led var der gerne en stente, som fodgeengerne benyttede, 
lavet omtrent paa samme maade som leddet» (NEU 8011, s. 11), och 
från Skelum norr om Manager fjord omtalar en annan: »Stenter var 
velkendte om end ikke almindelig udbredte. De ben.yttedes mest i sin 
tid sammen med risgxrderne (formodentlig fordi disse hegn daarligt 
kunne holde tu, at man klavrede over dem)» (NEU 8415, s. 30). Det bör 
framhållas, att i området mellan Vejle fjord och Manager fjord finns, 
vid sidan av dessa enstaka positiva belägg, åtskilliga frågelistsvar, som 
antingen ingenting nämner om klivstättor eller förnekar deras tillvaro. 

Till belysning av de båda beläggen stcente på Mols (se karta 2), läm-
nade av Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning med viss reservation 
för deras äkthet, kan en uppgift av en man i Knebel sn, f. 1876, citeras: 

1  På karta 2 (s. 24 f.) finner man två äldre (inringade) belägg, som tycks motsäga 
de här lämnade uppgifterna, det ena från V. Hasings sn, Kr hd, Ålborg amt 
(1733), det andra västerut på Jylland från Avlum sn, Sonderlyng hd, Viborg amt 
(1648). 1 båda beläggen talas dock om stetter i betydelsen 'nedriven del av hägnad'. 
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»Paa oerne har jeg set stenter, vist aldrig paa Mols. Det er dog muligt, 
at herregaardene har haft i deres store indhegninger» (NEU 8450, s. 42). 
På samma sätt visar NEU:s material, att de ovan (s. 26 f.) diskuterade 
beläggen på stente i Vendsyssel bör vara tämligen sent inkomna. Från 
hela norra Jylland norr Om de nyssnämnda beläggen från Rold och 
Skelum, liksom överhuvudtaget från hela Västjylland, finns ingen enda 
säker uppgift i NEU:s samlingar, som för dessa delar av Jylland består 
av omkr. 40 frågelistsvar, om att klivstättor har nyttjats. »Der fandtes 
ikke steder, hvor gwder — hegn — kunne passeres af gaaende. Gaaende 
kunne saadan set passera allevegne, men der var ikke anbragt stenter 
eller noget andet for at lette dem passagen», uppger en meddelare, f. 
1876, i St. Binderup sn i västra Himmerland (NEU 15175, s. 44). 

Beträffande klivstättans förekomst i Sverige, Finland och Norge kan 
jag fatta mig kortare under hänvisning till kartorna 5 och 6. 

I Sverige är klivstättan känd i hela Götaland (dock saknas belägg 
från nordligaste Bohuslän) och i de flesta svealändska landskapen. I 
Värmland saknas den emellertid i de norra delarna, norrut i Fryksdalen 
och i stort sett i hela Älvdals hd. I Dalarna är den känd endast i de 
nedre delarna. De nordligaste beläggen i Bergslagen är från Gustavs 
och St. Skedvi snr.1  I Norrland är klivstättor så gott som helt okända. 
Belägg finns endast från Gästrikland och från ett par bygder norrut. 
(Se nedan, ss. 81, 87.) 

I så gott som alla de svenskspråkiga områdena i Finland förekommer 
klivstättor. Även i det finsktalande Finland används de. Spridda belägg 
finns nära nog från alla trakter, där finska talas, de östligaste från Sorta-
vala och Impilahti norr om Ladoga. Bäst belagd är dock klivstättan i 
de inre delarna av Egentliga Finland. — Även i Estland förekommer 
klivstättor. 

I Norge är klivstättan känd inom stora delar av östlandet. Uppgifter 
om att den saknas finns dock från norra Hedmarks fylke, det inre av 
Valdres och Hallingdal och från de södra delarna av Telemark. Från 

1  För en del material från Dalarna, särskilt Bergslagen, tackar jag Ingvar Nor-
man, Säter. — Från Siljansnäs sn uppger Solleröbon Håll Nils Mattsson (ULMA 
8725): »Vid genvägar över hägnader lade man ibland en sten på vardera sidan om 
gärdesgården för att underlätta övergången eller också hade man en s. k. gåynstig 
m. bestående av två stockar med inhuggna steg resta mot varandra.» E. II. Nord, 
Boda, meddelar från Bjursås angående klivstättor (ULMA 6037): »Man synes ej 
haft dylika anordningar. I Boda däremot har man dels haft stegar och dels trapp-
steg inhuggna i stockar.» Dessa båda uppgifter kontrasterar skarpt mot de många 
negativa uppgifterna från övre Dalarna. 
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Sörlandet finns blott ett par uppgifter om klivstättor inte långt från 
kusten. På hela Västlandet och nordanfjälls är företeelsen okänd så 
när som på några enstaka belägg. Det kan nämnas, att de två isolerade 
beläggen i N. Tröndelag (karta 6) härrör från trakten av staden Levanger. 

Klivstättans utbredning i Norden diskuteras lämpligen i det samman-
fattande avsnittet nedan, s. 96 f. 

B. Klivstättans konstruktion 

1. Behandlingen av hägnaden 

Den enklaste typen av klivstätta utgörs av ett lägre ställe på en 
hägnad. Från Våthults sn, Västbo hd, Smål., uppges i landsmålsför-
eningens samlingar (ULMA 92: 36) ett dylikt övergångsställe bestå av 
ett »lägre ställe på gärdsgård, beqvämt till öfvergång, bildadt genom af-
huggning af några gärdselstörar». Denna typ, icke kombinerad med en 
stiganordning, är ovanlig. 

Betydligt vanligare är, att ett stycke av en hägnad sänks och samtidigt 
förses med en ldivanordning. Olika typer finns, beroende på att det kan 
vara fråga om dels skilda slags hägnader, dels klivanordningar av olika 
konstruktion. Ett exempel från Simris sn, Järrestads hd, i Skåne: 
»övergångsställe över stengärdsgård med några stenar borttagna överst 
och en eller flera lagda såsom trappstenar på ömse sidor». 

Då det gäller hägnadens behandling, är de danska stättorna av stort 
intresse. Mycket ofta utgörs dessa av en, i en ganska smal öppning i 
hägnaden placerad spärranordning av annan konstruktion än hägnadens. 

Ofta är det en spärr, bestående av några vågräta, kraftiga slanor — 
den översta ibland en stock — fästa på två i marken nedslagna stolpar. 
Någon gång kunde man använda slanoma att kliva på, men vanligen 
byggde man en klivanordning av något slag. (Se bild 3.) Denna typ är 
mycket vanlig och tycks förekomma över hela klivstättans utbrednings-
område i Danmark. Inte sällan är den placerad intill en grind eller ett 
led. Typen möter även i Västergötland i utkanten av det sydsvenska 
område, där stätt(a) betyder 'led'. L. Lin.narsson beskriver i Bygd, by 
och gård i mellersta Västergötland, 1, s. 71,1  en stätta sålunda: »Den 
liknade skyt-teln (dvs. skyttelledet) men var betydligt kortare och hade 
inga skjutbara slanor, ty här var det endast gångare, som skulle fram. 
För att underlätta passerandet brukade stättan ha en trampbräda, och 

1  Linnarsson skildrar förhållanden i Gäsene, Laske och Skånings hdr. 
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Bild 3. Dansk klivstätta bestående av en spärr med klivanorclning. 
Karlstrup sn. N. om Mage. Efter teckning i NEU 8785. 

tack vare den klev man över utan svårighet.» Jfr Hofs ena översättning 
av stätt: sepes transitoria, dvs. 'hägnad som man kan gå genom eller 
över'. (Dialectus vestrogothica, 1772.) 

Spärren kan även bestå av en tämligen stor, långsmal sten, rest på 
högkant. Någon gång kan den vara försedd med stiganordning, vanligen 
då en trampsten på vardera sidan. En meddelare i Felsted sn i Sundeved, 
Sönderjylland, uppger, att den nyss beskrivna typen av trä förekommer, 
»men den gammelkendte type paa en stente» är den som består av en 
kantställd sten i hägnaden..1  »Den fandtes tidligere baade i diger med 
eller uden levende hegn. Til tider kunne der ved siden af stenen findes en 
meget smal aabning, som man ku.mie 'kuibe' benene igennem, men som 
ikke tillod gennemgang for kreaturer» (NEU 14800, s. 77). 

En annan spärr och tillika klivanordning är den nedan (s. 86) be-
skrivna, upptill gaffelformade pålen. (Se bild 8.) Det finns även uppgift 
om att man har spärrat en dylik öppning genom att slå ned en påle i 
mitten (Bevtoft sn, Haderslev amt, NEU 7917).2  

Även en hägnad i normal höjd kunde förändras så, att den blev lät-
tare att kliva över. Utgjordes den av en gärdsgård av trä, kunde den 

i Bild och beskrivning av dyl. klivstätta finns i tidskriften Vestfyns Hjemstavns-
forening, 21, 1951, s. 16 ff. Stättan omges här av kraftiga, grindstolpsliknande 
stenar, högre än hägnaden. 

2  Möjligen är det en liknande stcente som avses i ODS:s belägg fr. Orslev sn, 
Sore amt, sdcends 'peale til at spaarre vejen med'. Belägget, upptecknat av Knud 
B. Jensen, återger en uttalsform, motsvarande ett stcente. (Jfr förhållandena i 
Skåne nedan, s. 101.) 
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Bild 4. Klivstätta med inbyggda trappsteg i hägnad av sten. 
Finströms sn, Åland. Foto Allan Rostvik. 

översta gärdselstången vara särskilt behandlad, kvistfri och blank, och 
dessutom lagd mera vågrätt än de övriga. Det finns också uppgifter 
om att alla stängerna i hägnaden vid klivstättan är lagda vågrätt som 
ett led. Dylika anordningar är kända från bl. a. St. Rågö i Estland och 
beskrivs sålunda: »Detta led bestod av 5 vågräta slanor, avsevärt kortare 
än vanliga lattor, vilande mellan ett par störar med vidjor. På vardera 
sidan det lilla 'ledet' ligger en tämligen hög trampsten; när man stigit 
upp på en av dessa, kan man ledigt ställa sig grensle över stättan..» 
(ULMA, Tiberg, Estl.sv. ordb.) Även i Norge förekommer en liknande 
typ. Aasen beskriver ett klyve-le i östfold så: »Gjxrde-Led, som ikke kan 
oplukkes, men kun overstiges ligesom en Trappa.» Från Jevnaker i syd-
ligaste Oppland finns uppgiften: »et le' som er fast i gjerdet men tu l å 
klyve over». 

II. Stiganordningar 
1. Sten eller stentrappa 

En sten eller några stenar, lagda så, att de bildar en enkel trappa är 
en mycket vanlig stiganordning, särskilt vid stengärdsgårdar. Ibland 
kan trappan vara inbyggd i själva stenmuren. (Se bild 4.) Stenar eller 
stentrappor att stiga på förekommer naturligtvis huvudsakligen i trakter 
med hägnader av sten. Minst företrädd tycks typen vara i Finland, på 
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Gotland och i Norge, vanligast i Danmark, Skåne, Halland, södra Små-
land och sydvästra Västergötland. 

Stiganordningar av trä är emellertid avsevärt vanligare. Bland dessa 
kan man urskilja flera olika typer. 

Störar lutade mot hägnadens båda sidor 
En ytterligt enkel typ utgörs av en stör, vars ena ände är instucken i 

hägnaden, medan den andra vilar mot marken. Med dess hjälp svängde 
man benen över hägnaden. Denna typ finns antecknad endast från några 
få spridda platser inom klivstättans nordöstra utbredningsområde, näm-
ligen från Risinge i n. Ögötl., Östervåla i n.v. Uppl. och Säter i Dala-
bergslagen. Två av klivstättans finlandssvenska benämningar, krake 
och troda, kan möjligen tyda på att denna typ inte har varit ovanlig i 
Finlands svenskbygder. (Se nedan, s. 91 f.) Från finskspråkigt område 
— Nivala sn i sydligaste Uleåborgs län — omtalas, att man har använt 
en mot hägnaden lutande trädstam med kvarsittande grenar att kliva 
på. På Möja i Stockholms skärgård har av störtypen gjorts ett slags 
primitiv stege. Stegpinnarnas ena ändar är inborrade i den brant lu-
tande stören, medan deras andra ändar är instuckna i gärdsgården. 

Den här behandlade typen kan betraktas blott som en primitiv sär-
form av den följande. 

Stockar eller bräden från båda sidor instuckna i hägnaden 
Genom att skjuta in kluvna stockar eller bräden eller flera parallella 

störar i hägnaden på ungefär halva dess höjd fick man en svagt sluttande 
spång eller bro, som nådde så högt, att man däruppe lätt kunde svänga 
benen över hägnaden. (Se bild 5.) För att man skulle få bättre fäste för 
fötterna, då man gick uppför, kunde man holka ur stocken eller spika 
fast små träslåar. Typen kunde vidareutvecklas därhän, att det som var 
rest mot hägnaden kom att bestå av en liten bro eller ett slags svagt 
sluttande stege med bekväma trappsteg. 

Denna typ har en ganska karakteristisk utbredning. Förutom från 
Kinda och Ydre hdr i Ögötl. är den känd från Roslagen, Nyland, Öster-
botten och några trakter i Norrland. Den är mycket väl belagd från finskt 
område. Från Björkö-Arholma sn i Roslagen lämnas följande beskriv-
ning:' »Klyvstetan ... bestod av två stödjor på var sida om gärdsgården, 
och dessa stödjor hade steg att stiga på, ett par-tre stycken. Stegen voro 
av trä som av en stödja, kluven gärdselstång eller så. Det var urtag i 

1  Agnes Westerberg 1947. ULMA 18642. 
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Bild 5. Klivstätta bestående av parallella störar inskjutna i hägnaden. 
. Nedervetils sn, Österbotten. Fmk 133: 52. 

stöden mot gärdsgården, så att stättan stod säkert fast. Urtag även för 
stegen. Men de voro spikade fast också. En klyvsteta varade många 
år ...» Från Nyland och Österbotten finns antecknade både den enklare 
typen, bestående av »två med ändarna genom gården trädda bräder» 
(Pärnå, Nyland) och den mera utvecklade typen, påminnande om en 
trappa eller stege. 

I Nederkalix (enligt två upptecknare) och Edefors snr i Norrbotten 
förekommer dessa typer. Från Edefors uppger Gerd Enequist 1921 
(ULMA 2261: 2): »Stättor äro mycket sällsynta i Lule älvdal, men ha 
dock funnits av gammalt.» De kallas hagspång eller tiljeled och kan ut-
göras av en stock med inhuggna trappsteg för vardera sidan av hägnaden, 
men det »kan även vara flera stockar i bredd och slåar fastspikade över 
alla stockarna som steg eller blott vara två plankor Khan 'tiljor') som 
från ömse sidor stöttas mot hagen». I Nederkalix uppges gångträna, som 
dessa plankor där kallas, vara instuckna »i gärdsgården på lämplig höjd». 
I Indals-Lidens sn i Medelpad förekommer en stiganordning, som obetyd-
ligt skiljer sig från de hittills nämnda: »Vanligen lade man en sten på var 
sida om gärdesgården och från marken till stenen en bräda eller stock» 
(ULMA 8877). 

6 — 644110 S. Fries 
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Vi kan urskilja ett gammalt samband: Uppland-Finland-Norrlands 
kustbygder. Sambandet är visserligen brutet, i det att Åland och Åbo-
land, av tillgängligt material att döma, tycks sakna denna typ av stig-
anordning. Där används i stället stegar, som emellertid kan uppfattas 
som en yngre typ, utvecklad ur den här behandlade. (Se nedan under 
mom. 5.) Att den äldre typen tidigare har funnits i de mellanliggande 
bygderna — den finns f. ö. på finskt område i Egentliga Finland— visas 
dels av klivstättans benämning i Åbolands skärgård, kluvulid, kluvustig 
(se nedan, s. 90 f.), dels av ett visitationsprotokoll från Jomala sn på 
Åland av den 20 juni 1658 »Besuärades af almogen några ... thet pastor 
haar borttagit tiliorna på båda sidor, huilka wore satte genom gerdz-
gården lijkasom til en ldöffstäta, men nu har han giordt hög gärdzgårdh 
och ingen klöffstäta och wil förläggia och förstöra theras gambla kyrkio-
wäg ...».1  

Det enstaka belägget från Medelpad och de fåtaliga från Norrbotten 
bör med säkerhet icke betraktas som relikter från en med Uppland mer 
eller mindre sammanhängande norrländsk utbredning. Mot en sådan 
uppfattning talar det faktum, att klivstättan i övrigt är okänd i hela 
Norrland (utom Gästr.) liksom i övre Dalarna. Den sporadiska före-
komsten i Norrbotten och Medelpad bör tillskrivas påverkan från Öster-
botten eller från det finsktalande Finland, där samma klivstättetyper 
finns. I Turtola vid Torne älv har antecknats klivstättor bestående av 
ett bräde eller en kluven stock med inhuggna skåror. 

4. Trappa uthuggen ur en stock 
Stockar med inhuggna steg, en stock på vardera sidan av hägnaden, 

vilka i regel lutade mot varandra ovanför hägnaden, kan betraktas som 
en likaledes ålderdomlig klivstättetyp.2  I själva verket utgörs den av i 
princip samma klivanordning, blott i något förbättrat skick, som den 
nyss beskrivna stocken, instucken i hägnaden och försedd med skåror. 
Detta slag av trappa, en stock med inhuggna steg, har även använts till 
andra uppgifter. (Se härom ovan, betyd. C.) 

I Götaland är typen som klivstätta endast antecknad från isolerade 
skogsbygder: på båda sidor om gränsen mellan Handbörds och Upp-
vidinge hdr i Smål., i Ydre och Kinda hdr i Ögötl. och i Marks hd i 

1  B. Murenius, Acta visitatoria 1637-66, s. 391. (Finska kyrkohist. samf. handl., 
6-7, 1905-08.) 

2  Bild av dyl. ldivstätta se Landsmålsarkivets frågelistor, 15, s. 23. (Sv. lm. B. 
25, s. 141.) 
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Bild 6. Klivstätta bestående av stegar. 
Nagu sn, Åboland. SLS 489: 326. 

Vgötl. Påfallande vanlig är den i Värml. Den förekommer också i Västm., 
Dalabergslagen. och Upp!. I Norrland är den känd från Gästr. och, vid 
sidan av den senast behandlade typen, från de få nordliga trakter, där 
ldivstättor överhuvudtaget förekommer. Den är belagd i Österbotten. 
Även i Norge förekommer denna typ av stiganordning (2 belägg från 
Akershus fylke och 1 från Opplands). 

5. Stege 
Den bro eller liggande stege, som den ovan i mom. 3 nämnda typens 

längst utvecklade representanter utgjorde, kunde ytterligare utvecklas 
till en stege av normal typ, brant rest och antingen vilande mot hägna-
dens översta kant eller mötande den från andra sidan resta stegen 
ovanför hägnaden. (Se bild 6.) Den här beskrivna stegen bör typologiskt 
sammanhållas även med den i föregående moment behandlade trappan, 
uthuggen ur en stock, till vilken den kan vara sekundär. Som typ är 
stegen alltså tämligen avancerad. Icke desto mindre har den en utbred-
ning som ger intryck av att den har trängts undan från stora områden 
och i senare tid närmast har varit en reliktföreteelse. 

Stegen förekommer, som ovan nämnts, i Åboland och på Åland. Den 
finns antecknad här och där från Uppland, Sörmland, Västmanland och 
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Bild 7. Klivstättor, den ena med enkelt, den andra med dubbelt trampbräde. 
Köla sn, Värmland. ULMA 17518. 

Dalabergslagen. På Gotland är den klart den dominerande klivstättetypen. 
Även i Östergötland är typen belagd, särskilt i de sydliga skogshäraderna. 
I de sydligaste landskapen tycks den däremot vara praktiskt taget okänd. 
I Västergötland har den antecknats endast från Kållands hd. I Värm-
land nämns den från några platser. Även i Norge förekommer denna 
typ av klivstätta sporadiskt. — Från Danmark finns visserligen ganska 
många uppgifter om stegar över hägnader, men det framgår ofta av 
uppteckningarna, att det är fråga om en ung klivstättetyp. Det finns 
sålunda uppgifter om att stegar används över hägnader i delar av 
Jylland, där klivstättor av gammalt är helt okända, och det framhålls 
inte sällan i danska uppteckningar, att stegarna nyttjas vid ståltråds-
stängsel. 
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Bild 8. Dansk klivstätta bestående av en gaffelformigt delad stam med trampbräda. 
Efter fig. 30 i NEU:s Sporreliste 11. 

6. Bräde genom hägnaden vilande på pålar 
Den typ av klivstätta som är den i senare tid avgjort vanligaste ser 

ut som en liten bänk, placerad vinkelrätt genom hägnaden. Det är ett 
bräde, vars bägge ändar vilar på i marken nedslagna stolpar. (Se bild 7.) 
Denna typ omtalar Matthias Moth i sin i manuskript bevarade ordbok 
från omkr. 1700: »en benk, midt i et gwrde, hvorpit folk kand stige over 
gffirdet, og folge fodstien». Givetvis använde man i äldre tid inte bräden 
eller plankor. Från Ulrika och V. Hargs snr i s. ögötl. omtalas, att man 
nyttjade »genom gärdsgården stuckna stockar, som voro skrädda på 
ena sidan» (ULMA 12221). 

En sådan bänk utgjorde en stiganordning av i princip delvis samma 
typ som de under mom. 2 och 3 beskrivna, men den hade stora fördelar 
framför dessa. Dess stigbräde är nämligen plant i stället för sluttande. 
Bänktypen är vidare helt självständig i förhållande till hägnaden, vilket 
är en fördel. De andra typernas stiganordningar (en stör eller ett bräde) 
vilade mot hägnaden, vilket innebar en viss påfrestning på denna. 

Denna klivstättetyp kunde ytterligare förbättras på så sätt, att man 
använde två bräden på stolpar av olika höjd. Brädena sattes då snett 
genom hägnaden, så att det övre brädet korsade det undre. (Se bild 7.) 

Det är givet, att en typ med så stora fördelar bör ha haft lätt att 
tränga ut äldre typer. Den förekommer också, som enkel och ibland som 
dubbel, över så gott som hela det område i Norden, där klivstättor finns. 
Mindre vanlig är den av naturliga skäl i trakter med hägnader av sten. 
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Den förekommer ofta i Danmark men uppges ibland vara yngre än 
andra typer. Mycket väl representerad är typen i de centrala göta-
ländska landskapen, Småland, Östergötland och Västergötland och för-
hållandevis vanlig även i Värmland. I de rent uppsvenska landskapen 
är den icke lika dominerande. Påfallande är, att typen inte är säkert be-
lagd från Finland eller Gotland och inte heller från Norrland. I Norge 
tycks den vara den dominerande typen i de centrala delarna av Öst-
landet, Östfold, Vestfold, Akershus, södra Hedmark och nedre Buskerud. 

7. Gaffelformigt delad stam med trampbräda 
Endast i Danmark (men db enligt tillgängligt material i östra Jylland, 

på Fyn och Lolland) förekommer en klivstätta bestående av en i marken 
nedstucken stam, i allmänhet av ek, som upptill delar sig i två kraftiga 
grenar. Mellan dessa grenar är oftast en tvärslå fastklämd, vilken tjänar 
som trampbräda. Den kallas ofta sulestcente, sulestcette. (Se bild 8.) En 
upptecknare från Sonderby sn på västra Fyn liknar denna klivstättetyp 
vid »bogstavet A vendt på hovedet». En annan meddelare från västra 
Fyn gör samma jämförelse och uppger vidare, att en klovskente på grund 
av denna sin form »er blevet Navnet på en Kulbotte». 

C. Klivstättans benämningar 
1. Ordet stätt(a) 

Den mest spridda benämningen på de i det föregående beskrivna över-
gångarna över hägnader är stätta, stätt (i Sverige) och stcette, stcente (i 
Danmark) •1 

I Danmark synes stcette, skente (ibland med förled) vara praktiskt 
taget det enda ord som används om klivstättor. 

I Sverige kallas övergångsställen över hägnader stätta eller stätt2  i 
Götaland (med ett viktigt undantag se nedan), i södra och mellersta 
Värmland, i Närke, i Västmanland (med vissa undantag), i Sörmland, 
i Uppland (sporadiskt) och i de flesta svenskbygderna i Estland. Försedd 
med förled, vanligen kliv-, har ordet en något vidsträcktare utbredning 
mot nordöst. Klivstätta3  är den vanliga termen i Uppland och på Åland. 
Den förekommer också i Västmanland, Gästrikland och Estlands svensk-
bygder. I Västerbergslagen i Dalarna och i delar av Västmanland har 

1  Om förhållandet stette stcente se ovan, kap. II. 
2  Om fördelningen av stark och svag form se ovan, s. 10 f. o. karta 1, s. 12 f. 
8 Om förledens vokalism se nedan, s. 90 f. 
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stätta förleden klös(s)-. (Om denna se nedan, s. 91.) Om klivstätta m. m. 
i södra Sverige se strax nedan. 

Två äldre belägg från övre Norrland måste här kommenteras. J. A. 
Linder har omkr. 1860 i Vbott. eller Nbott. upptecknat »Stett f. en liten 
stege vid gärdesgård, hvarpå man klifver öfver densamma». F. Widmark 
uppger som Pitemål 1860 »stått f. ställe, der man vanligen går öfwer en 
gärdesgård och hvarest bräder finnas att stiga på».' I Norrland finns 
norr om Gästrikland, såvitt jag har funnit, i övrigt inte ett enda belägg 
på ordet stätt(a) i betyd. 'övergång över hägnad'. Om man bortser från 
Åland, saknas ordet i denna betydelse även i Finland. Som framgått 
under exkursens mom. A ovan, saknas klivstättor så gott som helt i 
Norrland norr om Gästrikland. I den ringa mån de finns, har de benäm-
ningar av yngre typ. (Se nedan.) De båda 1800-talsbeläggen framträder 
alltså ur flera synpunkter som högst påfallande. Jag vill uppfatta dem 
som visserligen genuina i de bygder där de har upptecknats men direkt 
införda tillsammans med klivstättan söderifrån. Man torde ha anledning 
räkna med att språkdrag av olika slag ibland har förts direkt till övre 
Norrland med inflyttare från Svealand (eller andra trakter). Ofta har 
väl dylika språkdrag inth kunnat hävda sig i den nya miljön utan snart 
nog försvunnit. Ibland har de kanske lyckats leva kvar och är då täm-
ligen lokala. En ny term bör sannolikt lättare ha kunnat införas på detta 
sätt och sedan ha större förutsättningar att hävda sig, om — som i 
detta fall — även företeelsen, som den är knuten till, tidigare har varit 
okänd i övre Norrland. 

I Norge används stett eller stette i mycket ringa utsträckning om kliv-
stättor. Ett par belägg finns från östfold, det ena dock i formen klive-
stötte,2  och ett par från Skien-trakten i Telemark (jfr Ros»' uppgift: 
stette 'Trin til at stige over Gjxrde' östra Telemark) och ett, steinstett, 
från Modalen i Hordaland. Termens förekomst i östfold och östra Tele-
mark beror närmast på inflytande från Sverige. 

Ordet stätta (även stätt) har inom ett vidsträckt sydsvenskt område 
betydelsen 'led i hägnad' (se ovan under betydelse G o. karta 4, s. 64). 
En övergång över en hägnad har inom detta område andra benämningar. 
På sina håll kallas den klivstätta eller klevstätta, någon gång stigstätta. 
Inom ett centralare område förekommer helt andra ord, bildningar (av 
'annan typ än stätta) till stiga och till kliva. Dessa ord möter även i andra 
delar av det svenska språkområdet. 

1  Om källorna och beläggens former se närmare ovan, s. 10, not 1. 
2  OM Ö se ovan, s. 32. 
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2. Andra bildningar till stiga 
Från några platser i södra Småland (Konga och Uppvidinge hdr) finns 

uppgifter om att ordet steg n. (stek o. dyl.) används i betydelsen 'kliv-
stätta'. En svag femininform stega (stek`a) är vidare känd från Femsjö 
sn, Västbo hd.1  Enstaka belägg (kliv)steg 'klivstätta' finns även från 
Värmland och Uppland. I Åboland och västra Nyland är steg, dock 
alltid försett med förled (se nedan, s. 90), det vanligaste ordet för kliv-
stätta. 

I de sydligare delarna av Kronobergs län och i nordligaste Skåne 
förekommer stig n. (sti o. dyl.) i betydelsen 'klivstätta'.2  Säkerligen är 
det detta ord — närmast som ett slags ortnamn — som Linné använder 
i sin Öländska och Gothländska Resa 1741 (tr. 1745), s. 316, då han 
räknar upp växtlokaler vid sitt barndomshem i Stenbrohults sn (Allbo 
hd), t. ex. »... i Fähus-h,ohlan wid södre hage ... wid Stigit ... på 
Maen ...». 

Ordet stig n. är en bildning till stiga av samma typ som det nedan 
behandlade kliv n. till kliva och som t. ex. slit till slita och Hy till riva.3  

3. Bildningar till kliva (samt förleden kliv-, klw v- osv.) 
Över en stor del av det sydsvenska området förekommer som beteck-

ning för en övergång över en hägnad klev, klöv, överklev, överklöv n. 
(Se karta 5.) (Över)klev hör framför allt hemma norrut, och är i Småland 
vanligare än (över)klöv. Utanför Småland finns (över)klev endast i öst-
ligaste Blekinge (vid sidan av klåv). Rietz anför dessutom klev från 
Öland. (Över-)klöv påträffas i Skåne, i västra hälften av Blekinge och i 
Småland invid skånska gränsen. J. J. Lagergren anför klef i sin Ordbok 
för Småländska Landskaps Språket från omkr. 1820 med material främst 
från östbo hd och J. A. Gadd har klev i Om allmogemålet i östra Härad 
af Jönköpings län, 1873. 

Rimligtvis motsvarar klev, klöv ett fsv. *kli/ n.,4  en bildning till svag-
stadiet av verbet kliva av samma slag som ovannämnda steg (fsv. -stigh,) 
till fsv. stigha. 6-ljudet i klöv har, direkt eller indirekt (från verbformer, 

1  Se härom Hedström, Sydsmål. folkmål, 1, 1932, s. 20 f. 
2  Hedström, aa, s. 86, anför ett belägg under stig m. Ordet har emellertid neutralt 

genus i alla de belägg jag i övrigt känner, av vilka genus framgår, t. ex. wid Stigit 
hos Linné ovan. 

3  Se härom Wessän, Sv. språkhist., 2, 1958, s. 20 f., o. jfr E. Olson, De app. subst. 
bildning i fsv., s. 348, not 2. 

4  Om fvn. klif n. vid sidan av kleif f. se ovan kap. III, betyd. B. 
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se nedan), uppkommit genom labialisering av e.1  En sådan labialisering 
är synnerligen vanlig mellan 1 och v. (Jfr -lev> -löv.2 ) Till en del kan ö-
ljudet i klöv 'klivstätta' även bero på inflytande från former av verbet 
kliva. (Se närmare strax nedan.) 

I östra Blekinge och sydöstligaste Småland innehåller ordet å-vokal, 
(över)klåv, i uppteckningarna tecknat a el. å i Tving och Sillhövda, 
Medelstads hd, Kristianopel, östra hd, Gullabo och Torsås, S. Möre hd, 
Långasjö och kmeboda, Konga hd, samt Jät, Kinnevalds hd. I en upp-
teckning från Sturkö i östra hd tecknas vokalen Q. Sannolikt har ordet 
i fråga om stamvokalens kvalitet anslutit sig till preteritiformerna av 
verbet kliva.3  Enär presensstammens i i detta verb tidigt labialiserades 
till -g (klyva),4  kom verbet i många dialekter att ansluta sig till andra 
starka konjugationen.5  Pret. och pret. part. av verb av denna konjuga-
tion synes i ö. Blek. och s. delen av S. Möra innehålla å-voka1.6  Då ordet 
klev, klöv säkert har semantiskt nära sammanhållits med verbet kliva 
(>klyva), ligger en attraktion som den nyss antagna rätt nära till hands. 
En parallell till en dylik påverkan kan man finna i formen klä 'kliv-
stätta' utan v, som förekommer i delar av Skåne. Verbet kliva har där 
enligt G. Lech (a. s.) temat klya, klä, klöed utan v, vilket Lech anser 
bero på att »v gått förlorat under svagton» i förbindelser som kliva ned, 
kliva upp. Att v saknas även i subst. klä, bör, om Lechs bedömning är 
riktig, bero på påverkan från verbet.7  

I framför allt sydvästra Småland (Västbo, östbo, Sunnerbo, Allbo, 
Kinnevalds och ö. Konga hdr) kan en övergång över en hägnad kallas 
(över)klyv n. eller (över)klyve n. Vokalen y är antecknad överallt utom i 

1  Benson menar (Blekingska dialektstudier, 1, 1956, s. 126), att verbformerna 
klöv 'klev', kltivet 'klivit' ni regel torde (ha) uppkommit ur klev, kli vet genom labia-
lisering». 

2  Se B. Ejder i NoB, 44, 1956, s. 164 ff. 
3  Möjligen kan det semantiskt närstående ordet klove 'kluven stock' även ha 

påverkat. (Jfr nedan, s. 91 med hänvisn.) Detta ord har å-vok. i ö. Blek. (Benson, 
aa, s. 127.) 

4  Noreen, Altschw. gram. § 108, anm. 2. 
5  L. Huldön, Verbböjningen i ()bott:a sv. folkmål, 1, s. 49 f. (SNF 46) med hän-

visn., samt för Blek. Benson, aa, s. 125, o. Skåne G. Lech, Skånemålens böjnings-
lära, 1925, s. 101. 

8  Benson, aa, ss. 27 ff., 125 f., o. Areskog, Ö. Smål. folkmål, 1936, s. 169. 
7  Att klä skulle bero på ett v-bortfall av samma typ som i ortnamnen på -löv 

är osannolikt. Som B. Ejder visat (NoB, 44, 1956, s. 177) är detta bortfall ett svag-
tonsfenomen. Han påpekar (aa), att bortfall av v i löv 'folium' är »känt endast från 
det i många avseenden säregna kullamålet». 
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Hultsjö sn, Västra hd (överklivet) och i HyWn-Cavallius' uppteckning 
från Värend: »kli/ =ställe på gärdesgård, der man klifver öfver».1  Även 
från Villands hd i n.ö. Skåne är klyv n. belagt. I Vamlingbo på s. Gotland 
har kliv upptecknats2  och i nordligaste Österbotten kliv n. (Nu Larsmo) 
och kliva f. (klivo Nedervetil). 

I de nyssnämnda (-)kliv, (-)klyv m. m. har vi att göra med en bildning 
till kliva (>klyva) av yngre typ än den nyss behandlade klev (klöv, klåv). 
Ordet kliv (klyv) förhåller sig till kliva som det ovan redovisade stig till 
stiga, medan klev (klöv, klåv) förhåller sig till kliva som steg till stiga. (I 
v. Smål. förekommer ibland i stället för klyv n. ett tvåstavigt klyve n.) 

Det kan här vara lämpligt att redovisa vokalismen i de på sina håll 
mycket vanliga förlederna kliv-, klyv-, klev- m. m. Jag tar härvid ingen 
hänsyn till om senare leden är stätt(a) eller något annat ord. Då y i 
klyv-, som redan nämnts, är uppkommet genom labialisering av i, bör 
förlederna kliv- och klyv- sammanhållas. 

Förleden kliv- förekommer i Kalmar län (även på Öland) och i Ögötl. 
Vidare möter den (vid sidan av klyv-) på Åland och i Österbotten. Den 
förekommer även i Norge, där dock y-vokal är vanligare. 

Förleden klyv(e)- finner man i Småland utom i Kalmar län, vidare, 
ehuru sporadiskt, i Västergötland och Värmland (i Jösse hd klyvar-; 
jfr föreg. not). I Uppland är förleden klyv- synnerligen vanlig. Till Upp-
land ansluter sig härvidlag Gästrikland, östra Västmanland och Åland. 
Även i Nyland och Österbotten finner man y-vokal. (Esbo och Pärnå 
i Nyland och Malax i Österbotten har klyvan-). I Norge är klyv(e)-
(även klyvar-) den vanligare förleden. 

Fördelningen mellan i- och y-vokal i förlederna återspeglar uttalet av 
presensstammen i verbet kliva (kliv- —klyv-).4  

En förled klev- är belagd från ett par socknar på Öland (Alböke och 
Räpplinge), från Vartofta hd i Vgötl. och från v. Västm. Vanligare i 
Västm. är förleden klöv- (äv. klö-). I Åbolands skärgård lyder förleden 
kluvu- (kluvultd n., kluvustig n. Pargas) m. m. I Norge påträffas enstaka 
belägg med klev-, klöv- och klauv- som förled. 

1  KB N 45 a. Belägget hämtat ur LAL:s excerpter. 
2  Belägget skrivs kliv. Om det återger uttalet (med i), utgörs ordet av ovan be-

handlade klev n. (Jfr Gustavson, Gutamålet, 1, §§ 1, 5, 7.) 
3  På Åland förekommer även kliver - . Om dyl. förleder se L. Alfvegren, r-genitiv 

och are-komposition, 1958, s. 149 ff. 
4  Litt. om kliva -.klyva se ovan, s. 89, not 5. 
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Förleden klev- torde utgöras av det ovan behandlade klev <*krif.1  Den 
i n. Västra. vanliga förleden klöv- (även klä-) kan vara en labialiserad 
variant till klev-. Sannolikare är dock, att den beror på inflytande från 
(då det gäller klä-, att den utgörs av) förleden klös(s)-. Sammansättningen 
klös(s)-stätta förekommer i Västm. och Dalabergslagen. Verbet klösa 
med sidoform klössa, belagd även i ä. »sv. (se SAOB K 1513), har i dessa 
trakter betyd. 'klättra'. Beträffande betydelseskridningen 'gripa', 
'riva' > 'klättra' jfr de till klo tydligt bildade verben klona, klora, som 
i dalmålet har alla de tre nämnda betydelserna. — Åbolands skärgårds 
kluvu- består av ordet klova f. (kluvo i v. Nyland) 'stort vedträ, som seder-
mera klyves till två' (Vendell) och vittnar om klivstättans konstruktion 
längre tillbaka i tiden.2  Rimligtvis har dock förleden från början 

arit kliv-, klyv- el. dyl. och senare ombildats. — Den en gång i Norge 
belagda förleden klauv- i klauvled (Tyristrand i Buskerud) är resultatet 
av en liknande ombildning av kliv-, klyv-. Det torde vara klauv f. 'en 
Kloft i Stolper eller Sparrevxrk ni. m.' (Aasen) som här har ersatt ett 
kliv-, klyv-. 

De benämningar på klivstättan, som huvudsakligen hör hemma 
utanför eller i utkanten av det stora område, där stätt(a) utgör den 
dominerande termen, består i regel av sammansättningar. Om man tar 
hänsyn till senare ledens (eller i ty fall simplexordets) betydelse, kan 
man indela termerna i tre grupper. 

4. Senare leden (el. simplexordet) beskriver klivanordningens byggnad 
sten 

Klivstens förekommer vid sidan av (kliv-)stätta, steg och planka som 
benämning på klivstättan i östervåla sn i n.v. Uppl. 

krake 
I Hitis sn, Åboland, kallas klivstättan krake m. Bland ordets av Ven-

dell anförda betydelser kan nämnas: 'torr, kvistrik gren', 'med pinnar 
1  Förledsdubbletter av typen klivstätta klevstätta är inte ovanliga. Ur Rietz 

kan anföras: grip-näve Nöd., grep-näve Vgötl.; skit-og Uppl. ••••• sket-og Vgötl., 
Ogötl., skett-og Häls. 'stickord, speglosa'; slit-varg ••-, slet-varg; vri-ell ()göd. ,,,vred-jäll, 
vred-äll Uppl. 'eld uppkommen genom gnidning'. Se härom B. Hesselman, De korta 
vok. i och y i svenskan, s. 56 if. (UUÅ 1909.) 

2  Om förledemas form, särskilt det urspårade kluvu- i Åbolands skärgård, se 
ovan, s. 82. 

3  Då ldivstättans benämningar alltid anförs i riksspråksform, avser kliv- givetvis 
ofta uttalet klyv-. Om förledens vokalism se ovan. 



92 

försedd stock (vid hvardera gaveln) uppbärande stängerna å halmtak'. 
I Kimito avses med ledkrake m. 'stav (ståndare) i gärdesgårdsled' 
(Vendell). På dess pinnar vilade skyttlarna. En krake är alltid försedd 
med utstickande pinnar, ursprungligen kvarsittande grenstumpar. San-
nolikt var kraken i Hitis en liknande stör med pinnar, vilka tjänade 
som fotsteg. Uppgift om en dyl. krake med kvarsittande grenstumpar, 
använd som klivstätta, finns från finskt område (se ovan, s. 80). 

troda 
I Pörtoms sn, Öbott., kallas klivstättan klivartroda f. Med troda avses 

i Österbotten: 'gärdsgårdsstång', 'envar av de ovanpå halmen parallellt 
med takåsen lagda spirorna på ett halmtak' (Wessman). Det är den 
under mom. 2 i föreg. avsnitt beskrivna primitiva klivstättetypen, en 
stång lutad mot hägnaden, som har givit upphov till benämningen. Jfr 
beskrivningen av en klivstätta i Terjärvs sn, Öbott., »ett par korta 
trador ställda mot gärdesgården halvvägs dess höjd» (Fmk 132 b). 

tilja 
I Edefors sn, Nbott., kallas en klivstätta, som består av »två plankor 

... som från ömse sidor stöttas mot hagen» för tilja (ULMA 2261: 2). 
Denna kliv.stättetyp behandlas i föreg. avsnitt, mom. 3. Jfr att ordet 
tilja används i det där citerade visitationsprotokollet från Åland, då en 
klivstätta beskrives. 

bräde 
De östligaste beläggen på klivstättan från nordiskt språkområde lyder 

klyvanbr'd n. och stigbrå n. (omskrivna till grov beteckning) från Pärnå, 
resp. Lappträsks sur i västra Nyland. Senare leden utgörs av bräde n. 
Vi har här samma typ av klivstätta som den närmast ovan under tilja 
omtalade. 

planka 
Planka förekommer som namn på klivstättan i Östervåla sn, Uppl., 

vid sidan av benämningar av äldre typ. Om klivstättetypen se ovan 
under tilja. 

trä 
I Nederkalix, Nbott., kallas en klivstätta av det slag, som beskrivs 

under tilja ovan, gångträ n. 
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spång 
I Oravais och Vörå sur, Öbott., kallas klivstättan spång m. och i 

Edefors sn, Nbott., hagspång f. Förleden i hagspång är hage m. 'gärds-
gård' (Edefors sn ULMA 1291). Klivstättor med namn innehållande 
spång är av samma typ som de under tilja ovan beskrivna. 

bro 
I norra Österbotten är det vanligaste ordet för klivstätta klivbro 

(m. el.) f. Även gångbro f. förekommer i Purmo sn och stigbro i Terjärvs 
sn. Efterleden -bro bör jämföras med -spång ovan och brygga nedan. 
Klivstättetypen är densamma som den under tilja beskrivna, stundom 
dock mera utvecklad. (Se föreg. avsnitt, mom. 3.) 

brygga 

Brygga f. kallas klivstättan i Indals-Lidens sn i Medelpad enligt två 
upptecknare. Jfr de båda föreg. orden. 

övergång 
Ordet är i betydelsen 'klivstätta' endast belagt i Nederkalix och Töre 

snr, Nbott. Avser samma typ som föreg. 

stege 
Ordet förekommer högst sporadiskt i Sverige. I Finland (Åland, Ny-

land) är det vanligare, där dock alltid med förleden kliv- (även klivan-). 
Om klivstättor bestående av stegar se föreg. avsnitt, mom. 5. 

tramp 
Från Kimito sn i Åboland finns antecknat tramp 'klivstätta'. Genus-

uppgift saknas. Det kan vara en neutral bildning av samma typ som 
ovannämnda stig, kliv. 

krakk 
Ett par norska belägg, det ena (klyvekrakk) från Enebakk i Akershus, 

det andra (grindkrakk) från Uvdal i Buskerud, har krakk 'pall, liten bänk' 
som senare led. Det är den i föreg. avsnitt, mom. 6, beskrivna typen be-
stående av ett bräde vilande på pålar som avses. Detta bräde på pålar 
liknar en pall eller en bänk. 
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5. Senare leden (eller simplexordet) utgörs av en hägnadsterm 
led 

Det osammansatta led i betydelsen 'övergång över hägnad' är belagt 
från några få orter: Vörå i Österbotten, Nargö, St. Rågö och Nuckö i 
Estland samt Nannestad i Akershus, Norge. Sammansatt med kliv-, 
även klivar- och klivande- m. m. (jfr föreg. not), förekommer ordet i 
nära nog hela Österbotten, på sina håll i Åboland och västra Nyland 
och sporadiskt på Åland. Ett enda belägg är känt från Sverige, nämligen 
från Edefors sn i Norrbotten, dit inkommet från Österbotten. (Jfr ovan, 
s. 81 f.) I Norge finns klyveled (med förlederna kliv(e)-, klyv(e)-, äv. 
klyvar-, klev-) i de centralare delarna av Östlandet, Östfold, Akershus, 
södra Hedmark och södra Oppland (dock även i Lom), östra Buskerud 
och Vestfold. (Se karta 6.) H. J. Wille anför i Norsk Ordbog indeholdende 
en Samling af Norske Ord som iseer bruges i Sillejord (dvs. Seljord, 
Telem.) klyv-lee (Stod at krybe over Gjerdet paa).' Om ett belägg från 
Skogn. i Nord-Tröndelag nära Levanger se ovan, s. '77. 

Ovan (s. 79) har nämnts, att klivstättan inom några få områden har 
varit byggd som ett litet led. Denna typ är känd från vissa av Estlands 
svenskbygder och från några platser i Norge, just de trakter, där de här 
behandlade termerna bl. a. förekommer. Att dylika klivstättor där har 
fått namn på (-)led är sålunda lätt att förstå. 

Av vissa förhållanden att döma tycks emellertid led ha kunnat bli en 
klivstätteterm även på ett annat sätt. Från Finland, där ordet klivled 
m. m. är mycket vanligt, finns inga som helst uppgifter om att kliv-
stättan har kunnat se ut som ett led. Inte heller är det troligt, att de 
olika slags klivstättor, som finns beskrivna från Finland, har efterträtt 
»led-typen». De finlandssvenska stättorna är nämligen i allmänhet i 
typologiskt hänseende ålderdomliga. 

Den äldsta betydelse, som ordet led såsom hägnadsterm har haft, är 
'öppning'. Sedermera har ordet kommit att nyttjas även om det som 
stänger öppningen, en grind, ett skyttelled el. dyl. Det har emellertid 
på grund av sin användning även fått en vidgad betydelse 'ställe där 
man passerar en hägnad'. (Jfr Aasens betyd. 1: 'Aabning i et Gjxrde, 
Sted hvor en Vej gaar igjennem'.) Ett sådant ställe, där man var tvungen 
att med hjälp av vissa anordningar kliva över hägnaden, kunde komma 
att benämnas  klivled. 

Ms från omkr. 1780 i Vid. selsk. i Trondheim 229 4:o. — Samma ord anförs av 
Christie i Norsk Dialect-Lexicon (påbörjat 1810, utg. 1937): »Klyva-i, Klyv-le, s., 
Stsented> Christie har emellertid tillgodogjort sig Willes ordsamling. 
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grind 
I socknen Solv i Österbotten har upptecknats klivgrind i betydelsen 

'klivstätta'. I detta ord har måhända grind en allmännare betydelse 
'ställe där man passerar en hägnad'. (Jfr led ovan.) Snarare är det i 
stället en mera tillfällig bildning med klivled som mönster. 

Senare leden betyder 'plats, ställe' 
ställe 

Inom ett begränsat område, bestående av s. Dalabergslagen och v. 
Gästr., utgör ställe n. senare led. Förleden är i regel klös(s)- (i Torsåker 
i Gästrikland klyv-). Om klös(s)- se ovan, s. 91. Ställe som senare led 
förekommer även sporadiskt inom det sydsvenska område, där stätta 
betyder 'led i hägnad' m. m. Från Västra hd och Östbo hd i Smål. och 
från Marks hd i Vgötl. finns antecknat klyv(e)ställe och från Ydre hd i 
Ögötl. överklivareställe. I Kyrkslätts sn i Nyland kallas en klivstätta 
klyvställe. 

stöde 
Aasen anför från Östfold klivestode n. (klyvestoe) 'et Brwk paa et 

Gjxrde, et Punkt hvor man kan stiga over'. I Jösse hd, Värmland, har 
upptecknats klivarstöde, klivstöde n. Det °sammansatta stode n. över-
sätts av Aasen med 1. Sted, Plads, 2. Stilling, Beskaffenhed. Vanligare 
är ordet som senare led i sammansättningar. Aasen anför Gardstode, 
Kvern,stode, Sagstode m. fl. (Se även Ross.) 

Klivstättans finska benämningar 
Inom ett slutet område, bestående av Egentliga Finland och an-

gränsande delar av Satakunda och Tavastland kallas ldivstättan astut-
tava, ett ord som till formen är pres. part. pass av verbet astua 'stiga, 
träda, gå'. — Mycket spridd är ordet porras, som också används om ett 
trappsteg och om en spång över en bäck eller ett kärr. Ordet är belagt 
om klivstättor nordligast i Turtola vid Torne älv' och sydligast i Vampula 
i Satakunda och i Kaukola vid Ladoga. Det uppges dessutom förekomma 
i Värmlands finnbygder. — En tredje term för klivstättan är porraspuu, 
sammansatt av nyssnämnda porras och puu 'trä'. Även detta ord i be-
tydelsen 'klivstätta' har stor spridning. Det är t. ex. belagt nära Uleå- 

1  Enligt samma upptecknare används där även ordet tela. 
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borg och Björneborg, i Valtimo och Nurmes i norra Karelen och i Sorta-
vala och Impilahti norr om Ladoga. — Enligt en uppgiftl kan klivstättan 
även kallas jalkapuu i mellersta och östra Finland. 

Sammanfattande diskussion om klivstättan i Norden 
Det måste framhållas som anmärkningsvärt, att medan klivstättan 

hör hemma i alla finlandssvenska bygder och i större delen av det 
finskspråkiga området, saknas den praktiskt taget helt i Norrland, 
övre Dalarna, de nordligaste socknarna av Dalabergslagen och norra 
Värmland. Det vore frestande att tänka sig, att klivstättans förekomst 
i Åboland, Nyland och Österbotten, där den ju dessutom har helt 
andra benämningar än i Sverige och på Åland, kunde bero på finskt in-
flytande. Just i de inre delarna av Egentliga Finland är klivstättor, 
kallade astuttava, synnerligen vanliga. Att en sådan påverkan kan ha 
skett, får inte anses uteslutet, även om det nyssnämnda förhållandet lika 
väl kan tas som tecken på att företeelsen har vandrat i motsatt riktning.2  
De klivstättetyper som förekommer i skilda delar av Finland kan 
emellertid även beläggas i Roslagen och på några andra håll i Sverige. 
Detta skulle väl snarast tyda på att klivstättan har kommit in i Finland 
från Sverige, om man inte vill räkna med polygenes, dvs, att samma typer 
har uppstått spontant i Sverige och Finland. 

Om vi antar, att bruket av klivstättor i Finland har kommit från 
Sverige, framträder ldivstättans nordgräns i Sverige, vilken ungefär 
sammanfaller med den s. k. fäbodgränsen, som desto mer påfallande. 
Man frågar sig, om den möjligen kan vara betingad av yttre förhållanden, 
t. ex. av ett annat slags planläggning av hägnaderna i Nordsverige, som 
gjorde övergångsställen obehövliga. Att någon sådan skillnad i hägna-
dernas grundplan skulle ha rått mellan norra och södra Sverige är dock, 
såvitt jag vet, inte känt. Rimligtvis ligger det helt enkelt till så, att 
bruket av klivstättor inte har förmått tränga mycket norr om den s. k. 
fäbodgränsen. Då klivstättan i bl. a. Uppland så gott som genomgående 
benämns med en preciserande förled, är det troligt, att den tämligen 

1  Ett seminarieföredrag av fil. stud. Ann-Mari Kekkonen, ur vilket ett utdrag 
skickats mig från Kansatieteellinen osasto vid Helsingfors nationalmuseum. Övriga 
här lämnade uppgifter härrör från Sanakirjasäätiö. 

2  Bland de föremål ur det äldre arbetslivet, vilkas utbredning Ragna Ahlbäck 
visar i Kulturgeografiska kartor över Svenskfinland (Folklivsstudier, 1, 1945), har 
de flesta inkommit från Sverige, men inte så få exempel på finsk påverkan lämnas 
även. Se särskilt s. 143 ff. 
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sent har nått det egentliga sveaområdet och där aldrig kommit att spela 
samma dominerande roll som t. ex. i Sydsverige. (Jfr nedan.) 

Vi kan här jämföra med förhållandena i Västnorden. Det är uppen-
bart, att klivstättan i förhållandevis sen tid har trängt in i Norge. Dess 
rätt skiftande benämningar tyder inte på att den har haft någon fast 
ställning där i gammal tid. (Jfr nedan.) Längre än till de delar av framför 
allt östlandet och i viss mån även Sörlandet, som i allmänhet har varit 
mottagligast för inflytanden från Sverige och Danmark, har klivstättan 
icke nått. I hela det övriga Norge saknas den så gott som helt. (Se 
karta 6.) De enstaka beläggen på Västlandet och i Tröndelag återspeglar 
väl spontant uppkomna, mer eller mindre tillfälliga klätteranordningar 
eller — såsom i trakten av Levanger — klivstättor, som förmodligen 
spritts genom inflyttade. 

Även i en annan del av Norden saknas klivstättor så gott som helt, 
nämligen på västra och norra Jylland. Förklaringen härtill måste vara 
den, att klivstättan aldrig har lyckats tränga så långt västerut i Danmark, 
vilket i sin tur kanske delvis beror på att för klivstättor lämpliga häg-
nader inte har varit så vanliga i det i äldre tid skogfattiga Västjylland. 

Man kan tycka, att tanken att konstruera ett övergångsställe över en 
hägnad ganska lätt skulle kunna födas i en människohjärna. Klivstättans 
markanta utbredning i Norden visar emellertid, att spontant uppkomna 
klivanordningar är sällsynta. Även klivstättans sporadiska förekomst i 
Norrland är, som vi har sett, en följd av påverkan utifrån, nämligen från 
Finland. (Huruvida klivstättan i Finland beror på impulser endast 
från Sverige är dock, som nyss nämnts, inte helt säkert.) Det är lärorikt 
att se, att förekomsten av en så föga initiativkrävande företeelse i 
utomordentligt stor utsträckning är ett resultat av spridning. 

Vissa skillnader i klivstättans konstruktion kan iakttas mellan olika 
delar av dess utbredningsområde. Särskilt i Danmark framträder ett 
drag, som saknas norrut i Norden: klivstättan är ofta placerad i en smal 
öppning i hägnaden och består av en slags spärr, som försetts med stig-
anordning.1  

I övriga delar av Norden — och stundom också i Danmark — har 
hägnaden vid klivstättan i regel sitt normala utseende. I stället är 
stiganordningarna mera utvecklade och uppvisar flera typer norrut 
inom klivstättans utbredningsområde. En säkert ålderdomlig typ utgörs 

1  Frågan om denna klivstättetyps uppkomst behandlas nedan, s. 103 f. 
7 — 644110 8. Frias 
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av störar eller stockar, som från båda håll skjutits in i hägnaden. Stoc-
karna har ofta försetts med hack, för att man lättare skulle få fotfäste på 
dem. Genom att vidareutveckla denna typ, hugga in hacken djupare 
och resa stockarna mot varandra över hägnaden, fick man den från 
olika håll antecknade trapptypen. En variant till denna är pinnstegarna, 
på samma sätt resta mot varandra, en typ som har blivit särskilt vanlig 
på Gotland. 

Den bild man får av klivstättetypernas nutida utbredning återspeglar 
inte något ursprungligt tillstånd. De ålderdomliga typerna, som består 
av i hägnaden instuckna störar eller stockar, är bäst representerade i 
Finland (även på finskspråkigt område), och har även antecknats från 
östra Uppland. Härav får man dock icke förledas tro, att klivstättan är 
särskilt gammal just inom denna nordöstra del av sitt utbredningsom-
råde. Typerna har f. ö. påträffats även annorstädes, bl. a. i östgötska 
skogsbygder. Finland bör säkert betraktas som ett reliktområde ur 
typologisk synpunkt. (Om det något oklara sambandet mellan kliv-
stättorna i Finland och dem i Sverige jfr dock strax ovan.) De här 
nämnda typerna har tillsammans med trapp- och stegtyperna rimligtvis 
tidigare förekommit även i centrala delar av Svealand och Götaland, 
där gärdsgårdar av trä har varit vanliga. Som ovan (s. 85) nämnts, 
har säkert den i de centrala delarna ytterst vanliga klivstättetypen, som 
består av ett bräde genom hägnaden, vilande på pålar, på grund av sina 
fördelar i mycket stor utsträckning trängt ut äldre typer. 

Ett gott stöd för uppfattningen, att klivstättan, trots de ålderdomliga 
typerna i norr, särskilt i Finland, icke kan ha haft någon mycket lång 
eller fast tradition i norra delen av utbredningsområdet, erbjuder det 
språkliga materialet. över ett mycket stort område används som be-
nämning på klivstättan ett och samma ord, blott i något olika former, 
stette, stcente, stätta, stätt. Om vi bortser från det sydsvenska området, 
där stätta avser led i hägnad, är ordet — stundom med förled — praktiskt 
taget den enda termen för klivstättor i Danmark, Götaland och ett gott 
stycke upp i Svealand. Det är emellertid att märka, att ordet i Uppland, 
delar av Västmanland, i Gästrikland, på Åland och i Estland knappast 
kan användas i ifrågavarande betydelse utan preciserande förled, kliv-
o. dyl. Utanför detta område, där termen (kliv)stätta råder, har kliv-
stättan andra benämningar: i Dalabergslagen, n.v. Värmland och fram-
för allt i Norge och Finland. Särskilt i Finland är terminologien föga 
enhetlig, och flera av klivstättans benämningar där verkar vara täm- 
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ligen unga och ibland rätt tillfälliga bildningar. Till dessa ytterområden 
har visserligen själva klivstättan nått men inte den term som är knuten 
till denna. Att man därvid har skapat nya, ofta från trakt till trakt 
skiftande benämningar, kan ha olika skäl. 

I och för sig är det givetvis fullt möjligt, att en företeelse sprids utan 
att ordet följer med. Företeelsen (redskapet, anordningen osv.) kan, då 
den förs in i ett nytt område, ha nått ett utvecklingsstadium och fått 
ett utseende som gör det naturligare, att man ger den andra benämningar. 
Associationer med andra, till konstruktionen likartade föremål kan 
vara starkare än den kraft, med vilken en term erövrar ett nytt område. 
(Jfr sådana namn på klivstättan som stege, spång, klivbro, klyvekrakk.) 
Ett avgjort starkare skäl att ge den inkomna företeelsen ett nytt namn 
har funnits, om det ord som var knutet till den nya företeelsen redan 
tidigare förekom inom området, ehuru i en annan betydelse. Vi har sett, 
att stätt(a) i Dalarna har en del helt andra betydelser, av vilka 'trappa i 
eller vid byggnader', 'steg i sådan trappa' säkert är mycket gamla. Vi 
har anledning tro, att dylika äldre betydelser av stätt(a) länge har levat 
kvar åtminstone i Uppland och vissa andra svealandskap. Ett belägg 
från Nagu (se ovan, under betyd. C 6) kan tyda på att ordet har haft 
en dylik betydelse även i Finland. I Norge fanns redan ett ,stett med 
skilda betydelser, då klivstättan fördes in på Östlandet. Endast i mycket 
ringa utsträckning kunde därför termen följa med företeelsen. 

Har den inkomna företeelsen en benämning som i en annan betydelse 
redan finns inom det nya området, kan den till företeelsen knutna 
termen trots detta upptas, om den förses med en särskiljande och för-
tydligande förled. Sannolikt är det detta som har skett i Uppland, delar 
av Västmanland, i Gästrikland, på Åland och i Estland, där en övergång 
över en hägnad i regel kallas klivstätta. 

Klivstättan i Norden ger alltså intryck av att vara en sydlig företeelse, 
som spritt sig ett stycke norrut. Att den ytterst kommer från kontinenten 
är rimligt. I Nordtyskland är klivstättor väl kända.' Något termino-
logiskt samband råder dock härvidlag inte mellan vgerm. och nord. 
språk. I vgerm. används om klivstättor tydligen sedan mycket långt 
tillbaka i/ö(n)-avledningar till stiga: mht. stigel(e) f., nht. Stiegel f., mit. 
stegel(e) f., fris. stegelk (diminutivbildn.), feng. stisa, stisei f., neng. stue. 

Se t. ex. W. Bomann, Bäuerliches Hauswesen und Tagewerk im alten Nieder-
sachsen, Weimar, företal 1933, s. 62 f., med bild. — Jfr för Englands del G. Jekyll, 
Old English Household Life, 1925, s. 189 ff., med bilder. 
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I Norden är det i stället ti-avledningen till samma verb som i söder 
har kommit att användas om klivanordningar över hägnader och som på 
så sätt där fick en fast ställning i ordförrådet. 

Sammanfattning av kap. IV 

De betydelser av det här behandlade ordet, som har redovisats i 
detta kapitel (före den långa exkursen) har alla anknytning till hägnads-
terminologin, nämligen betydelserna E 'delvis nedriven del av hägnad, 
lucka i hägnad', F 'ingång till kyrkogård, kyrkogårdsport, stiglucka', 
G 'led i hägnad'; även 'stolpgärdsgård m. m.' och H 'övergång över 
hägnad, klivstätta'. (Underbetydelserna F 1 'öppning i gjutjärnsugn' 
och H 1 'spång över vattendrag' kan här lämnas åt sidan, då de är 
sekundära till betydelserna F och H.) Sambandet mellan dessa fyra be-
tydelser skall i det följande diskuteras.' 

Svårast att anknyta till grundbetyd. 1 'något att stiga på' är väl 
betyd. G 'led i hägnad', även 'stolpgärdsgård m. m.' med vid utbredning 
i Sydsverige. För att förklara dess uppkomst bör man rimligen utgå 
från betyd. E 'delvis nedriven del av hägnad, lucka i hägnad', vilken, 
med en betyd. 'ställe där man bekvämt stiger över en hägnad' som 
mellanled, lätt låter sig anknyta till grundbetyd. 1. 

Det måste i alla tider ha varit frestande att skaffa sig ett bekvämare 
övergångsställe över en hägnad genom att göra denna litet lägre, där 
man ville klättra över. På en stengärdsgård behövde man blott lyfta 
undan ett par stenar, på en gärdsgård av trä kunde man ta bort de 
översta stängerna. Ville man ta sig genom en rishägnad eller en häck, 
måste man nog i allmänhet på ett smalt stycke förstöra hägnaden ända 
ned till marken. Sådana nedsänkningar eller smala öppningar i hägna-
derna — kallade stcetter, stcenter, stättor — kunde vid den årliga gärds-
gårdssynen möjligen godtas, om sänkorna var så obetydliga eller hålen 
så trånga, att de utgjorde ett tillräckligt hinder för kreaturen. Var de 
lägre eller bredare, måste de fyllas igen. Vanligen återställde man väl 
hägnaden i dess ursprungliga skick. Men man kunde också med annat 
material spärra den uppkomna luckan. En användning av ordet stätta 
i Skåne belyser detta. 

1 För att inte föregripa denna diskussion har de fyra betydelserna (E, F, G, H) 
ovan jämställts. Detta betyder naturligtvis inte, att de var och en för sig direkt 
utgår från grundbetyd. 'något att stiga på'. Frågan om deras inbördes sammanhang 
lämnades i det redovisande avsnittet tills vidare öppen. 
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I Ö. Vemmenhögs sn är stätta något som »sättes för att utestänga 
kreaturen 'eller för att hindra folk att gå, där man ej vill ha stig eller 
väg» (LAL 410). I Lyngby sn, Bara hd, uppges en stätta vara »två i 
jorden nedslagna pinnar med en tvärslå mellan, utmärkande förbjuden 
stig» (LAL 948). I en uppteckning från Konga sn, Onsjö hd, översätts 
stätta med »stängsel över stig eller mindre väg» (SOA). I Vedby sn, N. 
Åsbo hd, är en stätta en »öppning i en gärdsgård, där man lägger över 
störar eller ris, för att ej kreaturen skola kunna ta sig ut» (SOA). 

I dessa fyra uppteckningar liksom i flera andra från samma delar av 
Skåne (se karta 4, s. 64) nämns ingenting om att stättan är något, 
med vars hjälp man klättrar över en hägnad. Tvärtom sägs dess uppgift 
vara att spärra vägen för människor och djur. 

Orden stätta eller stättgärdsgård i västligaste Småland, sydligaste 
Västergötland och angränsande delar av Halland används om fasta 
stängselpartier av stolp- eller stånggärdsgårdstyp.1  Denna användning 
av ordet bör ha vuxit fram ur det bruk, som nyss påvisats i Skåne. 
Stolp- eller stånggärdsgården är nämligen en enkel hägnad som man 
lättvindigt sätter upp, då man vill göra en avspärrning eller en tillfällig 
inhägnad (kätte el. dyl.). Den bör både i fråga om konstruktion och 
funktion ha påmint om vissa av ovannämnda skånska »stängsel över 
stig eller mindre väg». 

Betyd. 'stolp- eller stånggärdsgård' är västligt orienterad. Rimligtvis 
har den från Skåne kända spärrtypen, benämnd stätta, även funnits i 
Halland. Det högeligen urspårade bruket av ordet, belagt från Getinge 
sn, Halmstads hd, stång mellan två i marken nedslagna pålar, tjänst-
görande som avträde' (se karta 4), kan tala härför. 

Ett onekligen mera praktiskt sätt att spärra ett hägnadshål på ett 
ofta trafikerat ställe var att göra spärren bortlyftbar eller att låta de 
spärrande stängerna vara lösa, så att de kunde tas bort av den som ville 
passera. Man fick på så sätt ett regelrätt, ehuru smalt led, kallat stätta. 

Säkert fanns redan tidigare det vanliga ledet, vars enkla konstruktion 
vittnar om mycket hög ålder. Typologiskt ligger ledet naturligtvis 
också långt före grinden.2  Det lägre parti eller hål i en hägnad, kallat 

1  Om dyl. typer se ULMA:s frågelista 15, Hägnader, i Sv. lm. B 25, s. 130 ff. 
2  Jag använder här orden led och grind i enlighet med bruket i svenskt riksspråk. 

I stora delar av Sverige används emellertid led i betydelsen 'grind', och om ledet 
nyttjas andra ord (bl. a. stätta). Den dialektala fördelningen led •-•., grind = 'grind' 
(som man öppnar genom att svänga upp) är gammal. I UL, VmL och DL används 
ordet grind i bestämmelsen om hur länge hägnad skall hållas och i SdmL talas om 
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stätta, som så småningom resulterade i ett slags led, var från början en-
dast avsett för gående och har alltså i fråga om konstruktion och san-
nolikt även i bredd skilt sig från det äldre ledet. De båda typerna bör 
alltså på grund av olika funktion men åtminstone till en början också 
på grund av olika utseende ha hållits i sär, vilket kunde motivera olika 
benämningar. Att emellertid namnet på »stättledet», stätta, småningom 
kom att användas om alla slags led, kan bero på att det vid något till-
fälle skedde en av andra orsaker betingad förskjutning inom hägnads-
öppningarnas terminologi, som gjorde, att det behövdes en ny benäm-
ning på ledet. Att här göra några säkra påståenden är omöjligt, då vi 
saknar en sammanfattande undersökning av dessa termers historia. 
En sådan förskjutning i terminologien bör dock ha skett, då ordet led 
(fsv. up) kom att användas om en grind (som man öppnar genom att 
svänga upp). 

Orden stätta, stat använda emellertid om led i hägnader o. dyl. även 
i andra delar av Norden, nämligen på Nuckö i Estland och i några inre 
bygder i Norge (Voss och Valdres). (Se härom ovan, s. 67 f.) Samma 
sakliga förutsättningar för betydelseutvecklingen kan ha förelegat även 
i dessa bygder. 

En även ifråga om uppkomstsättet god parallell till betyd. G 'led' ut-
gör betyd. F 'ingång till kyrkogård, stiglucka'. Ovan under betyd. F 
har visats, att da. stcette, sv. stätt, no. stett(e) någon gång avser stentröskeln 
i kyrkogårdsporten men i allmänhet hela ingången med grind eller dörr 
och valv, om sådant finns. Den sakliga bakgrunden till denna ordets 
vida betydelse bör uppfattas på följande sätt. 

Ursprungligen bestod ingången till kyrkogården blott av en sådan 
nedsänkning i kyrkogårdsmuren som har kunnat kallas stätta eller, om 
man så vill, av en öppning i muren, försedd med en hög tröskel.' Denna 
tröskel, som alltså historiskt icke bör betraktas som något uppbyggt 
utan som den undre del av muren som bevarats, sedan den övre rivits 
bort, måste dock vara så hög, att den utestängde de mindre djuren, sär- 

grind i straffbestämmelsen mot vägfarande som &tatar hcenni bort wr. (Bygninga 
balker 9 § 2). I OgL:s Bygda balkzer heter det däremot, att man skall rcenna lipi 
sinu tu l gcerPis ok egh fran 'sätta sin grind så, att den går inåt gärdet och inte utåt' 
(14 § 2), och det sägs, hur det går för vägfarande som helar liP ur hurruku (23 pr.). 
(Om tolkningen av hurruka och grindens konstruktion se G. Holm i ANF, 69, 
s. 206 ff.) 

1  Jfr bruket av olika prep. i SmL:s Kyrkobalk (se ovan, s. 60): hs A a kirkiu stcettu, 
hs B i kirkiu steto. 
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skilt svinen, som sprang lösa i byarna.' Ville man göra den lägre och 
bekvämare att kliva över, blev man tvungen att på något annat sätt 
spärra den öppning som uppstått. Det kunde ske med hjälp av en liten 
dörr eller grind.2  Men hade man en dylik stängningsanordning, kunde 
man småningom helt slopa tröskeln. Ibland murade man ett valv över 
ingången, så att man fick en port i kyrkogårdsmuren. Allt detta, tröskeln, 
öppningen, grinden och porten, kan kallas stätta. 

Genom belägget kirkiustcetta i Smålandslagens kyrkobalk vet vi, att 
ingången till en kyrkogård kallades så under 1200-talet i Tiohärads lag-
saga, vars centrum var Värend. (Se ovan, s. 59 f.) Vi vet inte, hur denna 
ingång såg ut, men vi kan anta, att den bestod blott av en nedsänkning 
i kyrkogårdsmuren. (Jfr prep.-bruket a kirkiu stcettu — i kirkiu steto enl. 
not strax ovan.) Att man i Värend under medeltiden använde ordet 
kirkiustcetta om öppningen i en kyrkogårdsmur, synes mig visa, att en 
öppning av samma slag i en vanlig hägnad då kunde kallas stcetta. Det 
förhållandet, att kirkiustcetta från att ha avsett en nedsänkning i kyrko-
gårdsmuren har kommit att beteckna själva öppningen och det som 
spärrade denna (grinden, dörren), utgör ett starkt stöd för den förklaring 
av uppkomsten av betydelsen 'led' o. dyl. hos ordet stätta, som nyss 
lämnats. 

Det är emellertid inte bara i Sydsverige som olika slags spärrar i 
hägnadshål — stängsel över stig, stolpgärdsgårdar, lyftled och skyttelled 
— kan kallas stätta o. dyl. Som något karakteristiskt för de danska kliv-
stättorna har ovan (s. 77 f.) framhållits, att de ofta utgörs av en i en 
ganska smal öppning i hägnaden placerad spärr av annan konstruktion 
än hägnadens och vanligen försedd med en klätteranordning. Om man 
ville driva parallellen med de sydsvenska förhållandena hårt, kunde 
man hävda, att dessa danska anordningar, med vilkas hjälp man klättrar 
över hägnader, egentligen inte från början har kallats sMter, stcenter, 
därför att de utgjorde klätteranordningar, utan därför att de var place-
rade som spärrar i stcetter, stcenter, dvs, lägre ställen eller hål i hägnader.3  

1  Om kyrkogårdshägnadens skötsel finner man i detta avseende upplysande be-
stämmelser i Kyrkobalkarna i UL (18) och HL (18 pr.). Jfr äv. samma balkar i 
ÄVgL (13) och SdmL (18 § 1). 

2  Det har även skett genom att man försåg ingångens »golv» med ett galler och 
en grop under detta. 

3  Att ord som från början har avsett hål i hägnader mycket ofta har kommit att 
beteckna det, varmed hålet täpps, har ovan (s. 65) påpekats. — Att man i Dan- 
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Till någon del kan måhända detta påstående vara riktigt. En viss fördel 
innebär detta synsätt onekligen, i det att det erbjuder en brygga mellan 
de båda i samma delar av Danmark föreliggande betydelserna av 
skette, stcente, nämligen betyd. E 'delvis nedriven del av hägnad, lucka 
i hägnad' och betyd. II 'övergång över hägnad, klivstätta'. Man får 
emellertid inte glömma, att inom områden med rishägnader eller häckar 
bör en klätteranordning, en klivstätta — sedan gammalt benämnd 
stoette, stcente — ha enklast och säkrast konstruerats just på nyss beskrivna 
sätt. Det är att märka, att klivstättans utseende i mycket hög grad be-
tingas av hägnadens konstruktion.1  I Nordtyskland med hägnadstyper 
av i stort sett samma art som i Danmark, tycks sålunda just klivstättor 
av samma typ som de danska vara vanliga.2  

För de delar som ligger norr om det sydsvenska området med stätta — 
'led m. m.' saknar vi uppgifter om klätterställen av typen 'nedriven del 
av hägnad'. Sådana kan naturligtvis ha uppstått även där, men de har 
i så fall tydligen inte kunnat utvecklas på samma radikala sätt som i 
Danmark och Sydsverige. Man finner nämligen, att själva hägnaden i 
regel är oförändrad vid de svenska klivstättorna, medan stiganordningen 
ofta är väl utvecklad. (Se ovan, s. 97 f.) Sannolikt beror detta just på 
olikheter i hägnadernas konstruktion. Vådorna av ett klätterställe över 
en stengärdsgård eller en rishägnad kunde måhända lättast minskas, 
om man på något speciellt sätt — oftast med annat material än hägna-
dens — sökte spärra den öppning som gärna uppstod. Ville man däremot 
skydda en gärdsgård av trä från att slitas ned vid ett ofta använt klätter-
ställe, kunde det vara lämpligare att göra detta genom att bygga upp 
stiganordningar, som gjorde det lätt att klättra över hägnaden i dess 
normala höjd. 

Ordet stätta (fda., fsv. stcUtta) som hägnadsterm är uppenbarligen en 
sydlig novation i Norden. Med klivstättan har• ordet i denna nya funk-
tion spritt sig ett stycke norrut i Sverige och nått obetydligt in i Norge. 

mark (liksom i Skåne) på sina håll med stcette, stcente har kunnat avse endast spärr-
anordningen, därpå tyder möjligen följ. beskrivning av en stmnte från Brenderup 
sn på v. Fyn: »en stor sten, som stod i en åbning i en groftevold, och som kim lod 
en smal åbning tilbage tu l folks passage — det var, hvor en gangsti forte over 
markene». (Inst. for da. dial.-forskning.) 

i Se för Englands del G. Jekyll, Old English Household Life, 1925, 13. 189 ff. 
2  Se W. Bomann, Bäuerliches Hauswesen und Tagewerk im alten Niedersachsen, 

Weimar, med företal 1933, s. 62 f. 
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Det har sannolikt därvid trängt ut äldre användningar av ordet, be-
handlade i kap. III ovan. Hur hägnadstermen stätta norrut måste för-
tydligas genom en förled (kliv-) och hur den till sist har avlösts av andra 
benämningar, har behandlats ovan i Sammanfattande diskussion av 
klivstättan i Norden. 



V. Sambandet mellan grundbetyd. 1 'något att stiga på' 
och verbalabstraktets äldsta funktion 

Det gemensamma för de under grundbetyd. 1 sammanförda, högst 
skiftande betydelserna är, att de mer eller mindre direkt kan återföras 
på en närmast lokalbetecknande betydelse, 'platsen, punkten där sti-
gandet sker'. Denna låter sig utan större svårighet anknytas till den 
abstrakta betydelse som umo. *stihtiR från början kan antas ha haft. 
Det är nämligen inte ovanligt, att nomina actionis till rörelseverb, då 
de konkretiserats, har kommit att beteckna platsen, där förflyttningen 
äger rum, eller redskapet, som underlättar rörelsen. Det är alltså därvid 
handlingens objekt som har trätt i förgrunden.' 

Fvn. gått f., no. och sv. dial. gåt(t) (<*ganhti- till *gangan) betecknar 
dörröppningen, ofta själva dörrfalsen eller tröskeln, så redan i Håvamål, 
strof 1.2  Det kan synas egendomligt, att begreppet 'ställe där man går' 
på detta sätt har begränsats till ingången i ett hus. Detta kan bero på 
att en dörröppning är arrangerad just för själva gåendet. Vi har då 
här liksom i flera andra fall inte att göra med en allmän betydelse 
'platsen där man går' utan med en mera specialiserad 'platsen som är 
arrangerad för gåendet', 'gångstället framför alla andra'. Möjligen kan 
förklaringen delvis även vara den, att ordet tidigare ofta har varit försett 
med ett prefix, t. ex. tu-no. *inn-gahtiR (jfr got. inn-at-gahts), som seman-
tiskt har satt sin prägel på det osammansatta *gahtiR. 

Fsv. /cell) f. kan betyda 'steg, spår', t. ex. i Birgittas Uppenbarelser: 
Ok hans ficet ther han stodh vidh studhina varu ful mz blodh,e sua at jak 
Uncle all hans ficet oc fcerP huart han, gik af/ blodzsins mcerke oc tekne.3  
I no. och sv. dial. förekommer ordet, ofta i plur., i betyd. 'spår efter 

1  H. Paul, Prinzipien der Sprachgesehichte, 1920, s. 99 f. Se äv. med ex. ur 
fornindiskan G. Liebert, Das Nominalsuffix -ti- im Altindischen, s. 127 ff. 

2  von Friesens tolkning av geatir i ANF, 18, 1902, s. 72 ff., kan inte godtas. — 
Om en annan hithörande användning av ordet se ovan under betyd. B. 

3  SFSS 14: 2, s. 132. — Latinet har här omnia vestigia ejus, gute ivit. 
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djur eller människor i snö, sand el. dyl.'. (Se Aasen, Ross, Rietz, s. 129b.) 
Jfr ty. Fährte f. 'spår' som historiskt sett är plur. av Fahrt.1  

Avledningar av likaledes hög ålder till roten *per (i avljud till *por i 
färd) med det i regel abstraktbildande suffixet -tu är fvn. fjQrbr, fsv. 
fiorPer, ficerper 'fjord, fjärd' och i med annat avljudsstadium fht. lurt, 

feng. lord 'vadställe', gall. ritu-, medelir. rith med samma betydelse i 
ortnamn, lat. portus 'flodmynning, hamn',2  avest. peretu- 'genomgång, 
vadställe, bro'. Alla dessa ord betecknar platser, där man (framför allt) 
färdas eller där det av vissa skäl — t. ex. därför att övergångsställen 
arrangerats eller broar byggts — är lämpligt att färdas. 

Här följer ytterligare några exempel på nomina actionis av rörelseverb, 
som kan uppvisa konkreta betydelser av samma typ som de föregående. 
Fvn. far n. 'väg, spår', fsv. far n. 'spår', mht var n. 'överfartsställe' (urg. 
*fara- till far i urg. *faran). — Fht. sind, fsax. sith, feng. sia m. 'väg' 
(urg. *sinPa- till sinP i urg. *sinPan färdas'). — Da. trin n. 'trapp- 
steg', sydsv. dial. trin n. 'trappsteg, pinne på en stege' (närmast till 
pres.-stadiet — även tren n. finns dock — av urno. *Knalt 'stiga, trampa 
o. dyl.'). — Fvn. trQ6, nisl. träa, fär. tro f. 'inhägnad där man samlar 
kreaturen, inhägnad väg vid gården m. m.', no. dial. trod f. 'plats där 
många trampat, fålla' — även i sv. dial. har ordet liknande betydelse& — 
(urno. *traåö- till avljudsstadiet *traa av verbet fvn. trakt, fsv. troPa). 

Till sist må nämnas några till verbet stiga med andra suffix än -ti 
bildade nomina actionis, som uppvisar hithörande betydelser. Got. 
staiga, fht. steiga f. 'stig, väg' (urg. *5tai3ö-).4  Fvn. stig n. 'pinne i stege', 
no. och sv. dial. stig, steg n. 'spår efter fot, pinne i stege' (urno. *sti3a-). 

Till denna grupp av nomina actionis, bildade till rörelseverb, ansluter 
sig stat(r). Det har varit om platser, där man har stigit, om ting eller 
anordningar, lämpade att stiga på, som man tidigt har använt ordet 
*stihtiR. Avgörande för ordets vidare öden har varit arten av den sakliga 
anknytning — utredd i det föregående — som det på detta sätt fick. 

Kluge-Mitzka, Etym. Wb. der deutschen Sprache, 1960. 
2  Lat. portus — huruvida ordet innehåller stark- eller svagstadium kan ej av-

göras — uppges ha tidigt kunnat betyda även 'dörr' (Walde-Hofmann, Lat. etym. 
Wb., 2, 1954) och är i så fall ur betydelseutvecklingens synpunkt en god parallell 
till fvn. gått ovan. 

3  Det nord. dialektmaterialet redovisas av Gun Widmark (Det nord. u-omljudet, 
1 A, 1959, s. 155), som även diskuterar, i vilken utsträckning formerna kan vara 
direkt bildade till fvn. tratt, fsv. troPa. 

4  Om ett i nord. ortnamn belagt *steg  f., till bildningen identiskt med got. staiga, 
fht. steka f. se ovan under betyd. B. 
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Möjligen kan det synas anmärkningsvärt, att ti-avledningen till stiga 
nästan undantagslöst betecknar anordningar, med vilkas hjälp man för-
flyttar sig i höjdled, detta med hänsyn till att fvn. stiga, fsv. stigha i 
stor utsträckning avser förflyttning i längdled. Jfr ex. som ar på stigir 
feti framarr (Skirnismål 40), hann, gekk fyrir of daginn ok steig h,eldr 
störum (Gylfaginning). Som ovan under betyd. A påpekats, är det endast 
den i stort sett blott från Island kända betyd. 'stenar att träda på, sten-
läggning; väg' som förutsätter förflyttning i längdled. 

Att begreppet förflyttning uppåt dominerar i ti-avledningen, kan knap-
past bero på att urno. *sti3an huvudsakligen skulle ha avsett rörelse 
uppåt. Detta verb och dess avledningar används i skilda språk snarast 
oftare om förflyttning i längdled än i höjdled (find. stighnöti 'stiga upp', 
gr. esTetzui 'gå, komma', fir. tiagu 'gå', litt. staiggtis 'skynda sig', fslav. 
stignati 'komma'). 

Rörelseverben tycks i äldre språkskeden ha varit mycket talrika. Ur-
nordiskan torde ha haft åtskilliga:' *faran, *gangan, *hlaupan, *kuman, 
*Vipan, *rinnan, *sinnan<*sinPan, *skri,Pan el. *skrTaan, *smeusan, 
*stisan, *trin,an, *trudan, *waaan och många andra, betecknande mera 
speciella rörelser. De flesta av dessa verb lever kvar i nutida språk och 
uttrycker i stort sett olika slag av förflyttningar. Några av dem har dock 
ett påfallande högt stilvärde, vilket vittnar om att det till stor del är 
fråga om litterära ord. 1 urnordiskan betecknade säkert vart och ett av 
dessa verb en alldeles speciell art av förflyttning. Det är ett känt för-
hållande, att ordförrådet inom vissa sektorer har minskat kraftigt under 
tidernas lopp, medan det inom andra har ökat. Framför allt behovet av 
specialiserande ord för en mängd konkreta företeelser (t. ex. för olika 
slag av terrängformationer) är inte längre lika stort som det var i äldre 
skeden. Rörelseverben är säkert en dylik ordgrupp, som tidigare har 
innehållit talrika och till betydelsen specialiserade ord, vilka senare har 
minskat i antal eller åtminstone fått betydelseinnehållet reducerat. 

Det förhållandet, att verbet stiga och dess motsvarigheter i andra 
ieur. språk — även i mycket tidiga språkskeden — har kunnat användas 
om förflyttning inte endast i horisontalplanet utan även i vertikalplanet, 
tyder på att verbet redan mycket tidigt beteclnade en rörelse av en 
typ, som lämpade sig för förflyttning i båda planen. Det karakteristiska 
för denna rörelse, lämpad för gång både framåt och uppåt, var väl, att 
benen höjdes mera än vid normal gång. Det blev en rörelse med kraftig 
både steghöjd  och steglängd. 

i Här avses endast verb, som uttrycker rörelse framåt med hjälp av benen. 
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Att ti-avledningen till verbet stiga i regel avser förflyttning i höjdled 
kan alltså inte bero på att denna betydelse tidigare har varit mera 
framträdande hos verbet.1  I stället bör förklaringen sökas i det ovan 
påpekade förhållandet, att verbalabstrakter till rörelseverb vid konkreti-
seringen inte endast kan få en allmän betydelse 'platsen där rörelsen 
äger rum' utan gärna knyts till vissa anordningar, gjorda för att under-
lätta rörelsen. Det var betydligt viktigare att särskilt underlätta sti-
gandet uppåt än stigandet framåt. Objektet, det man steg på, vid sti-
gandet i höjdled framträdde i allmänhet som något betydligt väsent-
ligare än motsvarande objekt vid stigandet i längdled. 

i Tvärtom har verbet stiga i senare tid kommit att alltmer avse rörelse uppåt. 
Den överförda betyd. 'höja sig' (i t. ex. röken stiger) tycks vara tämligen sen i 
nordiska språk. Den är mycket sparsamt belagd hos Fritzner och Söderwall. Möj-
ligen har denna vidgning av verbets betydelseinnehåll till en del skett under tyskt 
inflytande. 



VI. Grundbetyd. 2 'fot(stycke), underlag' 

Inom det västnordiska språkområdet — på Island och Färöarna, 
i Norge utom på Sörlandet, i Värmland och i norra Bohuslän — upp-
visar det här dryftade ordet betydelser, som avviker ganska kraftigt 
från de hittills behandlade, vilka alla kunde återföras på en grundbetyd. 
'något att stiga på'. Inom det nämnda området kan stät, skettur, stett, 
stätt betyda 'underlag, fotstycke, fot eller ben under vissa föremål 
(stundom avses hela föremålet'), tapp m. m.' Detta bruk av ordet har 
urskilts som en »grundbetyd. 2».2  En närmare redogörelse för hithörande 
betydelser är nödvändig. 

Den allmänna betydelsen 'fotstycke under vissa föremål' förekommer 
så gott som över hela det stora område, inom vilket här behandlade 
betydelser hör hemma. Blöndal anför under stjett f. bl. a. 'Fodstykke, 
Fod (f. Eks. paa et Kar el. Beger)'. I Jacobsen-Matras' färöska ordbok 
finner man bl. a. stettur m. med betydelsen 'fod (på beger, lampe o. lign.'). 
Aasen anför under stett n. (om genus nedan, s. 120, not 2) 'Fodstykke 
hvorpaa noget staar' från Bergens stift (dvs. Hordaland, Sogn og Fj. 
och en sydlig del av Möre og Romsd.). Rosa citerar under stett m. Aasens 
betydelse och känner den från Nordmöre, Gudbrandsdalen, Sunnhord-
land och Oslo. Även i senare uppteckningar finner man denna allmänna 
betydelse från skilda delar av Norge. (Ang. Värmland se nedan.) Med 
hjälp av olika förleder beskrivs foten eller benet: borstett 'bordsben', 
grytstett, 'fot under gryta' (Oppdal, S. Trönd.), glasstett (Sunnhordl. o. 
Selje i Sogn og Fj.), sengjestett 'den delen av sengjestolpen som er under 
sengi' (ö. Gausdal, Oppl.) och stolstett (Vågå, Oppl.). — I Norsk riks-
målsordbok (1937-57) tar man upp betyd. 'fotstykke, fot på kar, glass 
ell. lign.' såsom icke-dialektal. 

Ibland har namnet på foten, stett, kommit att beteckna hela föremålet. 
Sålunda kallas ett runt träfat med fot, avsett framför allt för smör 

1  Här avses icke det svaga stette f. 'kar på fötter', som är en särskild bildning till 
fvn. stät(r) och som behandlas strax nedan. 

2  On- benämningen grundbetydelse se ovan, s. 9. 
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men ibland även för ost och bröd, stett. Belägg finns från så skilda håll 
som Tynset i Hedmark, Vinje i Telemark och Tysnes i Hordaland. Detta 
föremål, ofta tillverkat i ett enda stycke, kunde ibland bestå endast av 
en kraftig fot med upptill något vidare omkrets. Jfr beskrivningen av en 
smörstett från Voss i Hordaland: »stett, fot tu l aa hava smör paa. I 
midten ein tapp som held smöret fast so det ikkje glir burt» (NO). 
Svenska smörställ har särskilt behandlats av Anna-Maja NyMn.1  Den 
här aktuella typen är väl företrädd även i Sverige, där den bl. a. kan 
kallas smörfot eller fot — goda paralleller till no. smörstett, stett. — En 
bildning av samma typ som smörstett är sockerstett m. 'sukkerkopp (av 
form som liten kakevase m. stett)',2  sockerstätt n. 'sockerskål med fot' 
(Vätte, Tanums o. Bullarens hdr, Boh.). 

Fotstycken eller underlag av speciellt slag är dels öglan under en 
knapp, dels den lilla plattan på en ring, vid vilken en sten fästes. En 
dylik ögla på en knapp kallas stett i Sunnmöre enligt Aasen och i Sunn-
hordland enligt Vidsteen. I Roldal i det inre av Sunnhordland kallas 
manschettknappar stettaknappar (NO). Nisl. stat kan enligt Blöndal 
bl. a. avse 'Bakken, den fordybede Plade paa en Ring, hvor Stenen er 
anbragt'. 

Ett högst vardagligt bruk av ordet på Färöarna kan här nämnas. 
Stcettur m. kan där användas om stussen (podex). Jacobsen-Matras anför 
seta seg aftur stettin. Denna användning av ordet visar, att detta med 
mask. genus och konkret betydelse (jfr som abstrakt nedan, kap. VII) 
har en fast ställning på Färöarna och inte gärna kan vara ett alltför 
sent lån från Island eller Norge. 

I en uppteckning från Jondal i Hordaland heter det, att stett m. bl. a. 
kan avse 'stolpane under stabburet'. En liknande användning av ordet 
föreligger väl i Aasens belägg från Nordfjord 'en Stotte, saasom under 
en Bjwlke'. 

Betydelsen 'underlag' framträder i sammansättningen stettband n. 'de 
underste, opretstaaende Neg om Kornstavren', som Ross anför från 
Romerike. Dessa stettband är kärvar, nekar i en s. k. fotbandssnes. De 
står upprätta runtom stören och utgör underlag för de kärvar som träds 
över denna.3  

I Värmland användes stätt m. om allahanda axel- och tappliknande 

1  Folkliv, 14-15, 1950-51, s. 16 ff., med talrika bilder. 
2  I. Hoff, Skjetvemålet, 1946, s. 152. 
2 Om fotbandssnesen se E. Laid, Säden torkar, 1952, s. 100 ff. 
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föremål. I Dalby sn i norr kan ordet avse följande föremål:' 'en kraftig 
järndubb, fastsatt i centrum på handkvarnens undre sten', 'den trätapp, 
kring vilken nystkronan roterar', 'den axel av trä i vävstolens bakre del, 
på vilken tramporna är fästade', 'den utskjutande delen av en svamp-
liknande tingest av trä, vid vilken skomakaren fäste skotråden', 'en 
vagnslyktas cylindriska fäste, som träds i en hållare på åkdonet'. Lik-
nande betydelser hos det maskulina stätt är antecknade från skilda håll 
i Värmland, t. ex. 'från något föremål utskjutande sprint, spett, axel, 
dövel osv.' (Lekvattnets sn, Fryksdals hd), 'utstående järnsprint, axel, 
upprätt stake av trä m. m.' (Meters sn, Väse hd). 

I fornnorskan är här behandlade ord belagt blott en gång som simplex 
i betydelsen 'fot på en bägare' (se nedan, s. 124) men däremot icke sällan 
som förled i statarker (1 gg stataker) och statarlauss. Ett st&tarker tycks 
ha varit en skål (stundom en kalk) ofta av silver, ibland förgylld, tyd-
ligen på fot. Jfr t. ex. ett diplom från Bergen 1342 (DN 2, s. 206, i vidim. 
1345): ij vasa argentea non deaurata dicta stettarker. Ibland hade den ett 
lock: eith, stettar kcer lokat gylt vttan oc innan (Munkelivs kloster 1338).2  
Ordet nämns i diplom m. m. från skilda delar av Norge: från Bergen 
(se strax ovan), Nidaros (.i. stetta kar 1327 DN 2, s. 137, or.), Torgar 
på Helgeland (ceit stettar ker 1334 DN 2, s. 176, or.), Tom (fno. Pufn,) i 
Östfold (ceit stettcerker vtken lok 1353 DN 3, s. 289, or.) och Onsöy i 
östfold (j hal/t stete kar (1433 DN 1, s. 537, or.). 

På Island förekommer st& f. om fot på bägare eller kalk i kyrkliga 
inventarieförteckningar från 1300- och 1400-talen, t. ex. i Skrå um 
eignir Kålfafellskirkju i F1j6tshverfi 1390: kaleikar .ij. ok annarr gyldr. 
enn annarr lestr aa stettinni.3  

Som gemensamt för de allra flesta i detta avsnitt behandlade föremål 
som kan kallas stett m. m. bör framhållas, att de utgör stöd eller underlag 
för något som befinner sig ovanpå, det må vara foten under en bägare 
eller under ett smörfat, plattan på en ring under den infällda stenen, 
öglan under en knapp, stolpen under härbret eller de upprättstående 
sädesbanden under de band som läggs ovanpå. 

Endast i en del värmländska belägg saknas hos föremål, benämnda 

i Enl. K. Bergkvists stora ordsaml. i ULMA. Ordet uttalas i Dalby med ä- och 
ö-vokal. Se ovan, s. 20. 

2  Codex diplomatarius monasterii sancti Michaelis, Bergensis dioecesis, vulgo 
Munkalif dicti (1845), s. 66. 

2 DI 3, s. 450, avskr. Andra belägg se DI 4, ss. 74, 715, o. 5, s. 547. 
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stätt, denna funktion av underlag, stöd, t. ex. i uppteckningen från Alster: 
'utstående järnsprint, axel, upprätt stake av trä m. m.'. Men då man i 
andra belägg från Värmland rätt väl kan urskilja denna funktion, kan 
användningar av det förra slaget betraktas som sekundära. En sådan 
förpkjutning av betydelseinnehållet har i dessa fall ägt rum, att före-
ställningen av något som utgör underlag eller stöd har blivit irrelevant 
och försvunnit, medan föreställningen av något som skjuter uppåt eller 
framåt har framträtt som den väsentliga. En förskjutning som denna 
kan lätt äga rum i ett ytterområde för en betydelses förekomst. 

Ordet stette f. 'kar på fötter' 

Aasen upptar från Valdres och Gudbrandsdalen stetta f. 'et Kar med 
Fodder; en Ballie med tre lange Staver som tjene tu l Fodstykker'. 
Ross anför samma ord från Hadeland, Numedal och (i Tillwg 3) Romsdal. 
I NO:s samlingar är ordet belagt huvudsakligen som senare led (beläggen 
normaliserade): brygg jestette f. 'bryggkar' (Rennebu o. Budal i S.-Trönd., 
Kvikne i Hedm., N.-Aurdal i Oppl.), smörstette f. 'eit laagt, rundt ell. 
lett avlangt lagga bidne ( =kar) med 3 höge föter (lengde stavar) til 
aa punta og salta smör i' (N.-Aurdal, Oppl.), kjöttstette f. 'ein stor stamp 
tu l å salte kjött i' och vaskarstette f. 'ej trekolle med tri höge stettar tu l å 
vaske upp att i' (Folldal, Hedm.), oststette f. 'ein trebonk paa hage 
stetter tu l å setja ostkolla uppi so mysa skulde renna av' (Tynset, Hedm.). 
Detta ord stette f. med olika förleder har säkert i stor utsträckning för-
svunnit, till följd av att de föremål som benämnts så har kommit ur 
bruk. Som så ofta i dylika fall lever dock ordet kvar i överförd betydelse, 
här som smädeord om tjocka och klumpiga personer: olstetta, gorrstetta 
(S.-Aurdal, Oppl.), meiskestette (ö. Gausdal, Oppl.). 

Ordet förekommer framför allt på Östlandet och tillhör där bl. a. de 
ålderdomliga målen i Numedal, Valdres och Gudbrandsdalen. Det hör 
även hemma i södra S.-Tröndelag och enligt en uppgift även i Romsdal. 
Även i Vestfold är det känt.' Dess utbredning tyder på att det har en 
icke obetydlig ålder. 

Det föremål som benämns stette är alltså ett laggat kar på i regel tre 
fötter, vilka utgörs av tre stavar, längre än de övriga. Dessa fötter, av 
vilka var och en kallats stett, har givit karet dess namn. En god parallell 

1  Se 0. Bråvoll, Vestfoldmål. Ord og vendinger fra Andebu, 1963. 
8— 644110 S. Fries 
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till hur stette förhåller sig till stett finner man i ordparet stäva (stava)-, 
stav.1  

D. 0. Zetterholm har i Stäva, Ett kartläggningsförsök, behandlat 
ordet stäva och mjölkningskärlens benämningar. Med utgångspunkt från 
stävans konstruktion — »ett laggkärl med en av stavarna förlängd till 
handtag, varmed man bekvämt kan lyfta stävan och hälla ur innehållet» 
— vänder han sig (s. 40) mot den av Hellquist E0 antagna grundbety-
delsen »den av stavar eller stäver förfärdigade» genom att påpeka, att 
man med en sådan grundbetydelse väntar sig att finna »betydelse-
varianter, relikter av en äldre betydelse 'laggkärl' (även utan handtaget)». 
Benämningen stäva är emellertid genomgående knuten till en viss typ 
med handtag. Det förefaller därför Zetterholm »mera sannolikt, att stäva 
har avseende på handtaget och skulle vara bildat efter betydelsen: 'kärl, 
försett med stav som handtag'». 

Ett stöd för Zetterholms mening ger no. stette f., som uppenbarligen 
har fått namn av föremålets karakteristikum, de förlängda stavarna som 
bildar fötter. No. stette och sv. stäva kan vara bildade till stett och stav 
på två sätt. De kan vara ön-avledningar, i vilka suffixet uttrycker till-
hörighet, att något är gjort av eller försett med grundordet.2  De kan 
också, som Zetterholm påpekar beträffande stäva, vara bildade som för-
kortningar av sammansättningar med stett och stav i förleden. (Paralleller 
härtill se Zetterholm, as.) Att avgöra, vilketdera bildningssättet som kan 
synas rimligast, är svårt. Är stette en ön-avledning, måste ordet ha täm-
ligen hög ålder. Som ovan nämnts, tyder dess utbredning på att det 
åtminstone inte kan vara någon sen nybildning. Om stette är lösryckt ur 
en sammansättning, kan man peka på det ovannämnda fvn. stätarker, 
som dock, efter vad de föreliggande beläggen visar, avsåg föremål av 
helt annat och förnämligare slag. Det är emellertid fullt möjligt, att 
även ett *stätaker har funnits, avseende vardagligare föremål, bryggkar, 
tvättbaljor o. dyl., på flera fötter.3  Aasen anför ett stette/at n. 'Fad med 
Fod el. Fodstykke' från Hallingdal. 

Hur än ordet har tillkommit, vittnar det om att betyd. 'fot' hos stett 
har en avsevärd ålder. 

Stamvokalen är äldst a. Om ljudutvecklingen se utförligast Zetterholm, Stäva, 
s. 10 if. 

2  Se Olson, De app. subst:s bildning i fsv., s. 211 ff., och jfr ovan, s. 45, not 1. 
3  Ett belägg skita her finns faktiskt. (Se ovan, s. 112.) Avser det atatarker? — 

Uppgiften i Torp E0 »... ,»Utta-ker kar med fetter under =nno. gata ...» är alltså 
missvisande eller i varje fall högst osäker. 



115 

Det fvn. verbet stäta och dess nynordiska motsvarigheter 

I fornvästnordiskan fanns ett verb data (pret. stäti), vars betydelser 
av Fritzner anges ha varit 1. 'fremme, fremhjwlpe, lade noget faa 
Fremgang'; 2. 'hjx1pe, understotte'. Dessa båda betydelser, som står 
varandra ytterst nära, kan belysas med följande exempel, grupperade 
efter Fritzner: 1. kunnim Pat sia, hversu ta mikas Peir ero farir vara 
Porl at stetta (Postola sögur, udg. af  Unger, 1874, s. 214), huat stettir at 
Pu gefr mer landit (Stjöm, udg. af  Unger, 1862, s. 110); 2. heyrir hann 
gjarna ok stätir (annan hs staka.) bcen minni ok Pur/t hins (Karlamagnus 
saga, udg. af  Unger, 1860, s. 355), ... at bu megir 1i fleirum stoda ok stetta 
(Stjörn, a. utg., s. 143). Man kan urskilja en grundbetydelse 'utgöra ett 
stöd för', ur vilken betydelserna 'främja', 'hjälpa' m. fl. har framgått. 
— Cleasby-Vigfusson anför som första betydelse (före 'to avail' och 
'to support') 'to found, establish'. Intet av beläggen ger emellertid an-
ledning till en dylik betydelseangivning. Förf, torde här ha förletts av 
betydelsen hos feng. stihtan, stihtian. (Se nedan, s. 140.) 

Enligt Blöndal förekommer här behandlade verb i samma betydelser 
i nyisländskan, men det uppges vara föråldrat. 

I norska dialekter finns stetta med betydelser som 'hjaelpe, tjene, vise 
en Tjeneste' Telemark (Aasen), 'vise En sin Erkjendtlighed for ydet 
Tjeneste, erstatte En Arbeidet (Hjlpen) ved Tjenester' Nedre Telemark 
(Ross), 'strxkke tu' i uttryck som da steeta kje Fitjar i Sunnhordland 
(Ross). (Jfr hvat statir ... ur Stjörn ovan.) Ross anför även betydelsen 
'tilfredsstille, berolige' från Sunnhordland, Ryfylke, delar av Sörlandet, 
Telemark och Vestfold. Denna användning av ordet belyses av följande 
språkprov från Stavanger (NMA): »Far, kan eg faa ein tollekniv?» »Nej, 
det kan du ikkje. Du er for liden enclaa. Du kan sjera deg.» Modern: 
»Stett han naa i dette, for han e saa flinke te sjera mynster i tre.» Det är 
betyd. 'understödja, främja' som har givit upphov till den nya betyd. 
'tillfredsställa'. Ur denna har så betyd. 'lugna' vuxit fram. Jfr en upp-
gift från Suldal i Rogaland (NMA): »me stettar ungane, at dej få viljen 
sin» med följande dialektbelägg: »du har kje gjort anna stetta onjen heile 
dajen». 

Även i västligaste Sverige finns ordet. I Dalsland har upptecknats 
stätta 'gå å göra gagn eller utföra småärenden' (Håbol) och 'hjälpa till, 
gå småärenden', t. ex. sej te gesongen att han stanner hemme å stätter milj  
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(Vårvik). Nffin anför stättaktig 'tjänstvillig' i Ordbok öfver allmogemålet 
i Sörbygden (i Bohuslän), 1879, s. 130. 

Formellt kan verbet skjat, som Stenberg anför från Umeå 1804, vara 
samma ord som fvn. stata.1  Stenberg översätter ordet med 'wara be-
tydande, wara af något wärde' och ger frasen: Tahla int lappri, tahla 
om hä som skjett nanting 'tahla intet lappri, tahla om sådant som betyder 
något eller är wigtigt'. Tänkbart är, att en betyd. 'vara av värde, vara 
viktigt' kan ha vuxit fram ur betyd. 'ge stöd åt'. Belägget står dock 
högst isolerat, och för att säkert kunna bedöma det ville man gärna ha 
mera material från Norrland eller från Tröndelagen. 

Det är tydligt, att fvn. stata är ett denominativt verb, bildat till 
stat(r) i betyd. 'fot(stycke), underlag, stöd'. En semantisk parallell 
utgör fvn. sto4a 'understödja, hjälpa, gagna' till stot 'stöd, stav, stolpe'. 
Förekomsten av verbet stata, stetta, stätta och dess vida utbredning visar, 
att stat(r) i grundbetyd. 2 bör ha en icke föraktlig ålder. Det förhållandet, 
att fvn. stata böjs som ett ja-verb, kunde även tyda på hög ålder hos 
verbet och därmed även hos grundbetyd. 2 hos stat(r). Emellertid skulle 
väl ett förhållandevis nybildat, denominativt fvn. data mycket lätt ha 
kunnat anta ia-stamsböjning efter mönster av fräta, lata, rata. Verbets 
utbredning utgör dock ett tillräckligt klart tecken på hög ålder hos 
grundbetyd. 2 av stat(r). 

Förutom nämnda verb anför Boss ett stetta 'gaa stivt og vanskeligt, 
som En der har ondt i Fodderne' från Gudbrandsdalen. Det är säkert, 
som Ross alternativt föreslår, bildat till stett m. 'ben under föremål av 
olika slag, bord, sängar, bryggkar osv.', väl belagt just i Gudbrands-
dalen. (Sammanställningen hos Torp E0 med fvn. stat i betyd. 'spår' 
kan inte vara riktig.) Detta verb är en avsevärt yngre bildning än det 
föregående och kan jämföras med det slangbetonade svenska verbet 
stolpa. 

1  Om Stenbergs samling se ovan, s. 50, not 4. Uddljudet har behandlats ovan, 
s. 23. Belägget har påpekats för mig av arkivarie G. Widmark. 



VII. De abstrakta betydelserna 

Ordet är som abstrakt känt endast från västra_ Norden. Man kan där 
urskilja fyra olika användningar av ordet.' 

1. 'stånd, värdighet, samhällsklass' 
I ett brev av den 24 nov. 1296 från hertig Håkon Magnusson, bevarat 

i original, står vaium ver ok biodom ... at aller menn i Finnrcey kirkiu 
sokn i huerre stett ok agn, sem huer stendr ... (DN 1, s. 77). I ett kunga-
brev i original 1299 står firirbioaande huerium manne, 1,cer6om ok lceik-
mannum j huTrri stcet ceda tigund scem hucer cer ... (DN 2, s. 47 f.). I dessa 
och liknande uttryck förekommer ordet inte sällan i norskt diplomspråk. 
Särskilt ofta ingår det i den formel som brukar kallas sanotio negativa 
eller prohibitio. En annan och vanligare variant till denna formel är 
följande ur ett brev till Munkelivs kloster från Magnus Eriksson 1328 i 
avskrift från 1427: forbiudhom fulkomligha hueriom manne huerrar 
stettar edha tighunclar sent huar er ... (DN 12, s. 55).2  

Dessa formler är direkta översättningar från latinet. Latinska diploms 
cuiuscumque gradus aut c,ondicionis har i norska brev fått formen hverjar 
stakar eact tigundar sem huerr er.3  Det är alltså gradus som har återgivits 
med stat(r). 

Även utanför formlerna för sanctio negativa förekommer fvn. stat(r) 
i betyd. 'värdighet, stånd' dock även här ofta i formelartade vändningar. 
Kanik Arne Einribason i Nidaros skriver i sitt testamente 1309 gerezst 
vt/era min scemelcegh ceftir Pi sem stett minum hceyrir tut (DN 2, s. 81, or.). 
I Magnus Håkonssons Hirdskrå finner vi ordet i en annan, som det före-
faller, formelartad vändning: ... at fagrlega kome fram matr ok dryckr 
hucerium ceftir sinni stet (NgL 2, s. 415). Ordet kan förekomma i 
betyd. 'stånd, värdighet' även utanför dylika mer eller mindre fasta för- 
bindelser. I en isländsk berättelse om påven Gregorius står: at bisku- 

1  Fritzner anför tre av dessa. Den fjärde har han inte känt till. 
2  Om dylika formler se J. Agerholt, Gamal brevskipnad, s. 538 ff., särskilt s. 542. 
8 Se J. Agerholt, aa, s. 623. 
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pinn römverski kali bciåar hendr bladar af greindum manndrcipum ok pvi 
A hann itheyrilegr svd heilögum stät.1  

Denna användning av ordet lever kvar i modern isländska, till stor 
del säkerligen beroende på den fasta litterära traditionen och den is-
ländska purismen. Ordet har nu närmast betyd. 'samhällsklass' och 
ingår i sammansättningar som statabaråtta 'klasskamp' och stätamunur 
'klass-skillnad'. I färöskan är belagt stcett(ur) m., f. 'samhällsklass' och 
ett stcettastria 'klasskamp'.2  Säkert har ordet i denna användning i sen 
tid upptagits i färöska-n från isländskan. 

2. 'ställning, situation tillstånd' 

I Tveggja postola saga Jöns ok Jacobs står3  biaiandi staåfastliga, at 
greindir gullteinar sneriz aptr i rettliga natturu, ok gimsteinar i Pann stett, 
sem fyrr helldu peir. I en participialkonstruktion efter latinskt mönster 
förekommer stat(r) i Karlamagnus saga ok kappa hans:4  At frelstu riki 
Hispaniarum ok i göda (annan hs göåän) sgtt skipaåk heldr cigcetr herra 
Karlamagwås keisari brott af Hispania. 

Denna användning av ordet står mycket nära den förstnämnda, 
'stånd, värdighet', vilket kan belysas med ett belägg ur Laurentius 
saga 1161abiskups,3  av Fritzner fört under betyd. 'Stilling': prior ok 
rååsmaar A settir firir klaustrit, kost ok klcedi peir scemiliga, ok allan 
kitt A klaustrit ok brceårnir i Pann stat, sem var um daga Jörundar biskups. 

I religiös litteratur finns vidare exempel på en tung genitivkonstruk-
tion med st&t(r) som huvudord. I Stjörn° står i peirri meinleysiss stett 
och manzins fyrdomingar stettr, vilket kan återges med 'i detta tillstånd 
av menlöshet, oskuld' och 'människans situation att vara fördömd'. 
Dessa genitivkonstruktioner har latinska förebilder, och även här mot-
svaras stät(r) av gradus. I ett brottstycke ur en norsk översättning av 
Benediktinreglerna i en handskrift från något efter 1200 står ... lla- 
tes stetr (vilket är ordets äldsta originalbelägg). Den latinska förlagan 

1  Islendzk xventyri, herausgegeben von H. Gering, 1, 1882, s. 51. 
2  Se ordreg. till W. B. Lockwood, An Introduction to modern Faroese. Fro-

ensia, 4, 1955. Jacobsen—Matras anför både Bl.:Mur m. och stcett f. 'samfundsklasse, 
stand' och anmärker »nyare bet». 

3  Postola sögur, udg. af  C. R. Unger, 1874, s. 654. 
Udg. af C. R. Unger, 1860, s. 132. 

5  Biskupa sögtir, gefnar dt af Hinn islenzka bökmentafelagi, 1, 1858, s. 857. 
6  Udg. av C. R. Unger, 1862, s. 20 f. 



119 

har på detta ställe humilitatis gradus,' varför den fno. texten bör ha 
lytt *litillcetes stetr. 

'släktled' 
I Stjörn (anf. utg., s. 191) står Segia nockurir menn Penna uerit hafa 

Job sunarsun Esau. i fiorda st& nidr af hcmum. Ordet motsvarar svenska 
Bibelns led, i fjärde led. I sådana fall använder emellertid Vulgata gene-
ratio. Att man i Stjörn här har valt statr, bör ha berott på att man lik-
nade släkten vid en trappa eller stege och varje släktled vid ett steg. 

'grad' 
Den i Salem° under 1000-talet verksamme Constantinus Africanus 

förtecknar i sitt arbete De gradibus simplicium de av honom kända läke-
medlen och anger deras egenskaper samt den styrkegrad (gradus), i 
vilken dessa egenskaper förekommer. Han urskiljer därvid fyra grader.2  

I ett par handskrifter av isländska läkeböcker används ordet stätr i 
denna betydelse, 'grad, styrka hos ett läkemedel', t. ex. Narstucium 
krasse heitr ok kurr i fiorda stett.3  Harpestrng återger i dessa fall lat. 
gradus med trappa. Det isländska citatet ovan motsvaras hos Harpe-
strwng (aa, s. 74) av Nastrucium. karsce. het oc thiurt inncen ficerthce trappce. 

Ordets här behandlade abstrakta betydelser har enligt Cleasby—Vig-
fusson uppkommit genom påverkan från lat. status. F. Tamm menar 
emellertid,4  att man med stat snarare har översatt lat. gradus, »då stät 
väl egentligen betyder steg, fotsteg». Den föregående utredningen har 
visat, att Tamms uppfattning är den riktiga. Fvn. stat(r) motsvarar 
som abstrakt lat. gradus. 

De abstrakta betydelserna hos ordet ståt(r) är alltså huvudsakligen 
resultatet av översättningslån. Det är då av intresse att konstatera, att 
det är ordets grundbetyd. 1 'något att stiga på' som utgör grundlag för 
detta lån. 

1  Det fno. fragmentet är utgivet av E. Walter i Beitr. zur Geschichte der deut-
schen Sprache und Literatur, Halle, 82, 1960. Belägget s. 94. Det behandlas äv. 
nedan, s. 132. 

2  Se härom t. ex. Harpestmeng, Gamle danske urtebeger, stenbager og koge-
bager, udg. for Univ.-jub. da. samf. ved M. Kristensen, 1908-20, inledningen, 
s. ixff. 

3  A1frEe6i islenzk, udg. for Samf. til Udgivelse af gammel nord. Litt. ved Kr. 
Kålund, 1, 1908, s. 66. 

4  OM fornnord. feminina afledda på ti och på iPa, s. 17. 



VIII. Genus 

Vi har i det föregående sett, att fvn. stät(r), no. stett osv. uppvisar två 
från varandra så pass avvikande betydelser, 'något att stiga på' (kallad 
grundbetyd. 1) och 'fot(stycke), underlag' (grundbetyd. 2), att det 
kunde finnas skäl att pröva, om — som faktiskt har hävdats (se kap. IX) 
— det kunde vara fråga om två etymologiskt skilda ord. Om de båda 
huvudbetydelserna i stort sett vore knutna, den ena till statr m. och 
den andra till stät f., så skulle detta tala för tanken, att två från början 
skilda ord hade till formen sammanfallit i fvn. ståt(r), no. stett. En 
granskning och diskussion av genus blir därför nödvändig. 

I östra Norden erbjuder ordets genus i stort sett inga problem. Ordet 
är med vissa undantag överallt feminium. (Se ovan, s. 16, där avvikel-
serna diskuteras.) I Västnorden är genusförhållandena däremot av större 
intresse. 

No. stett (se karta 3, s. 31) är mask, på östlandet (med vissa undantag, 
se nedan), i Tröndelagen och norr därom samt på Västlandet, där dock 
områden med stett f. (äv. neutr.) förekommer. Till detta norska område 
med stett ni. ansluter sig Värmland med stätt m. 

No. stett är fem. i Valdres, Numedal och i stora delar av det inre av 
Telemark (äv. neutr. belägg finns) och Agder. På Västlandet förekommer 
enstaka fem, belägg: i Stmnhordland, Voss, Nordfjord och Tresfjorden 
i Romsda1.1  

No. stett är neutr. i sydligaste östfold samt i ett mer eller mindre brett 
bälte längs kusten fr. o. m. Telemark t. o. m. Rogaland.a Enstaka neutr. 
belägg förekommer även från Eikefj ord i Sogn og Fjordane och Vinje i 
Telemark. 

1  H. Rypdal, Romsdalsmål (Norsk Maalfore, 10, 1929), s. 6, anför gett f. 'fot' 
och anmärker, att ordet annorstädes är mask, el. neutr. 

2  I Aasens ordbok förekommer intet uppslagsord gett m., men däremot gett f. 
Beläggen under gett n. härrör i allmänhet från trakter, där enligt andra uppteck-
ningar ordet har mask. genus. Antingen beror Aasens genusuppgift på en ren fel-
skrivning, eller har något av hans belägg uppvisat neutr. genus, och detta belägg 
har så råkat bli avgörande för hela artikelns genusmarkering. (Rose har gett m. 
och stett f. som uppslagsord, icke gett n.) 
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Med den utbredning stett n. har — det förekommer i regel utanför ett 
inre område med stett f. — bör neutr. genus uppfattas som sekundärt i 
förhållande till fem. genus.1  En orsak till genusskiftet kan ha varit, att 
statin (best. sg. fem.) 'trappan, stege-n' kunde uppfattas som best. pl. 
neutr. 'steg-en i en dylik trappa eller stege'. (Jfr ovan under betyd. C.) 
— De neutrala beläggen i s. östfold och n. Bohuslän bör sannolikt sam-
manställas med stett n. längs norska sydkusten.2  

Om vi alltså antar, att ordets neutrala genus, som rimligt är, har av-
löst genus femininum, blir bilden av genusförhållandena i en något äldre 
tid inte fullt så brokig. Stett f. har i så fall tidigare hört hemma inom ett 
sammanhängande område bestående av Telemark och Agder. Till detta 
område ansluter sig de yttre delarna av Rogaland samt Suruahordland. 
Några av de övriga bygderna med stett f., Numedal, Valdres och Voss, 
är kända för att bevara ålderdomliga drag i språket. Förekomsten av 
fem. genus där kan tyda på att stät, stett f. har haft en större utbredning 
tidigare men trängts undan av stätr, stett m. Även de enstaka fem. (och 
neutr.) beläggen i Sogn og Fjordane och Möre og Romsdal kan möjligen 
peka i samma riktning. Det förhållandet, att endast st0t f. är känt från 
Island3  kan uppfattas som ett tecken på att fem. genus av ordet tidigare 
bör ha haft en något större utbredning i Norge än nu. I detta samman-
hang är det av intresse att konstatera, att ordet på Färöarna endast 
synes kunna beläggas som mask. (stcettur m.) i folkspråket. 

Om man nu sammanställer genusförhållandena med de båda grund-
betydelserna, 1. 'något att stiga på' och 2. 'fot(stycke), underlag', kan 
man göra följande iakttagelser. 

Med grundbetyd. 1 'något att stiga på' har ordet4  vanligen fem. genus 
(eller neutr. genus, som återgår på fem., se ovan). På Sörlandet nära 
kusten har stett neutr. ( <fem.) betyd. 'ingång till kyrkogård, stiglucka' 
(betyd. F ovan). Längre in iland, i det inre av Agder och Telemark och 
i Numedal, möter betyd. 'trappa i eller vid byggnader' (betyd. C ovan). 

i Jfr 0. Beito, Genusskifte i nynorsk, 1954, s. 108. Beito tar dock inte ställning 
till huruvida ordets neutr. genus utgår från mask, eller fem. 

2  Om språklig påverkan Skageracks kustbygder emellan se förf., Stud. över 
nord. trädnamn, 1957, s. 163 f., o. där cit. litt. 

3  Om några fisl. belägg på stettr m. se nedan i detta kapitel. Se äv. ovan, s. 33, 
där både Island och Färöarna behandlas. 

4  Det kunde ur synkron synpunkt vara berättigat att tala om två skilda ord — 
och kanske även ur historisk synpunkt, nämligen om man kan göra troligt, att 
grundbetyd. 1 tidigt varit knuten till stat f., grundbetyd. 2 till stettr m. Av rent 
praktiska skäl betraktar jag dock stett m. och stat f. som ett och samma ord. 
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I Valdres och Voss förekommer betyd. '(skyttel)led' (betyd. G ovan). 
Nisl. stdt, som bl. a. betyder 'stenläggning' är femininum. Det kan 
tilläggas, att det västnordiska materialet härvidlag överensstämmer med 
det östnordiska. 

Att ett viktigt undantag finns, måste dock framhållas. Ovan under 
betyd. B har nämnts en rad ortnamn, Staten o. dyl., främst vid Har-
dangerfj ord men även i nordligaste Hordaland och i det inre av Sunn-
fjord i Sogn og Fjordane fylke. Dessa namn torde, som där visades, inne-
hålla stett i betyd. 'avsats i klippa eller mur', känt som appellativ i 
Hordaland, alltså stett i grundbetyd. 1. I de flesta av namnen har stett 
med säkerhet mask. genus; i några fall kan genus icke avgöras. Mask. 
appellativa belägg på stett i denna betydelse finns från Strandebarm vid 
Hardangerfj ord och från Forsand i Rogaland. Samma bruk av ordet 
kan, som visats, beläggas i ortnamn på Shetland och Färöarna. Ordets 
genus i de shetländska namnen kan inte avgöras, men i de färöska är 
det maskulinum. Vi har alltså här en grupp belägg på ordet i grund-
betyd. 1 'något att stiga på', vilkas mask. genus tycks ha en rätt avse-
värd ålder. 

På motsvarande sätt kan stett i grundbetyd. 2 sägas i regel ha mask. 
genus. Betyd. 'fot eller underlag av olika slag' har ordet med mask. 
genus i Värmland, större delen av Ostlandet, nordanfjälls, i Romsdal 
och Möre (med undantag), Nordfjord (med undantag) och i stora delar 
av Hordaland och Rogaland samt på Färöama.1  

Även härvidlag finns åtminstone ett viktigt undantag. Nisl. stat är 
fem. i betyd. 'fotstycke, underlaget på en ring på vilken en sten fästes'. 
Vidare kan nämnas, att stett i Norge är fem, här och var i det inre av 
Telemark i betyd. 'träfat med fot under', i Sunnhordland i betyd. 'fot 
under kar eller på glas, hyska på knapp m. m.', i Voss i betyd. 'fotstycke, 
nedersta delen av ett högt kärl m. m.', i Nordfjord i betyd. 'stötta 
t. ex. under en bjälke' (Aasen) och i Tresfjorden (Romsdal) i betyd. 'fot'. 

Av det sagda och av karta 3 (s. 31) framgår, att båda betydelse-
typerna i Norge förekommer vid sidan av varandra endast inom några 
få områden, Voss, Hardanger, Sunnhordland och här och var i Roga-
land och inre Telemarken. I dessa trakter kan icke konstateras någon 
genusskillnad mellan de båda betydelserna. Även på Island och Får- 

1 Som abstrakt förekommer ordet med mask. genus i några fisl. arbeten. Se dock 
härom i det följande. 
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öarna finns båda betydelsetyperna vid sidan av varandra. Inte heller 
där föreligger någon genusskillnad mellan de båda betydelserna; Island 
uppvisar fem. genus (st0t), Färöarna mask. (stcettur). 

Den här skildrade fördelningen av mask. och fem, former samt av de 
båda huvudbetydelserna kan återspegla ettdera av två äldre, helt skilda 
tillstånd, som — något schematiskt — kan tecknas så. 

Två skilda ord med olika genus, fvn. stätr m. 'fot(stycke), underlag' 
och stat f. 'något att stiga på', har funnits i stort sett vid sidan av var-
andra. Inom större delen av Västnorden har så det ena ordet trängts ut 
av det andra och försvunnit, stätr m. 'fot(stycke), underlag' söderut i 
Norge, sget f. 'något att stiga på' österut och norrut. I vissa trakter har 
båda orden levat kvar, men ett sammanfall av genus har där ägt rum. 
På Island och i en del norska bygder (Voss och inre Telemarken) har 
fem. genus segrat, i delar av norska Västlandet och på Färöarna har 
mask. genus trängt ut feminint. Ett dialektbelägg som stett f. 'fot' från 
Tresfj orden i Romsdal kan med här antagen utgångspunkt förklaras på 
följande sätt: sedan en utjämning skett till förmån för fem. genus, har 
betyd. 'något att stiga på' försvunnit. 

Alla nutida former går tillbaka på ett och samma ord, som emeller-
tid tidigt i vissa delar av Västnorden uppvisade mask., i andra fem. 
genus. Fvn. stä& m. tycks i huvudsak ha hört hemma på Östlandet och 
nordanfjälls men även i stor utsträckning på Västlandet, fvn. st0t f. i 
södra Norge och i viss utsträckning på Västlandet. Olika konkreta be-
tydelser växte småningom fram i skilda trakter utan att genusför-
hållandena därvid spelade någon roll. Då betyd. 2 tycks ha framträtt 
huvudsakligen inom det område, där ordet hade mask. genus, kom denna 
betydelse i stor utsträckning att knytas till stäir m. 

Intetdera av de båda antagandena om bakgrunden till det nuvarande 
tillståndet kan väl direkt förkastas som orimligt, men bägge innebär 
svårigheter. 

Det första alternativet förutsätter, att genusskiften har ägt rum i 
mycket stor utsträckning. På Island med sUtt f. 'fot(stycke) m. m.' 
samt på norska Västlandet och Färöarna med stett m. och skidtur m. 
(i ortnamn) 'avsats i klippa, brant stig i klippvägg' måste dessa genus-
byten vara tidiga. Fisl. stM är i betyd. 'fot under bägare eller kalk' be-
lagt flera gånger i Diplomatarium Islandicum (se ovan, s. 112) och 
därvid alltid som fem., aldrig som mask. 

Ett par fno. belägg på ordet — de enda fno. som har konkret betydelse 
— förutsätter i så fall även tidigt genusbyte. 1 Magnus Håkonssons 
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Hirdskrål används ordet om foten på en bägare två gånger i samma 
mening och står båda gångerna i ack. sg. I den i Norge tillkomna hand-
skriften AM 304 fol. från förra hälften av 1300-talet står här stettena. 
I den likaledes i Norge vid ungefär samma tid skrivna AM 323 fol. står 
på första stället stetten men på andra stället stettena. I de tre på Island 
tillkomna handskrifterna GkS 3270 4:o (1300-talets förra hälft), AM 
350 fol. (1363) och AM 126 4:o (1300-talets senare hälft) står stettina. 
Ordet är alltså överallt fem. utom i det ena belägget i AM 323 fol., som 
har mask. form. 

Något avgörande hinder för det första alternativet utgör väl inte det 
förhållandet, att man i flera fall tvingas räkna med genusskiften. Efter-
som några av dessa skiften måste ha ägt rum ganska tidigt och då förut-
sättningarna för genusskiften av detta slag bör ha varit sämre under 
tidigare skeden med större formella skillnader mellan mask. och fem. 
ord, så måste dock förklaringsförslaget i det första alternativet sägas 
vara behäftat med rätt stora svagheter. 

För att kunna godta antagandet i det andra alternativet vill man 
gärna finna en någorlunda klar geografisk fördelning mellan mask, och 
fem. genus. En sådan fördelning föreligger, som vi har sett, i det stora 
hela. Endast på norska Västlandet är förhållandena något oklara. Mask. 
genus bör, som bl. a. fär. stattur (i ortnamn) vittnar om, rätt länge ha 
funnits åtminstone i delar av Västlandet. Inte desto mindre förekommer 
här och var fem. belägg, spridda över ett stort område. En del av dessa, 
närmast de sunnhordländska, bör väl direkt sättas i samband med 
Syd.norges stett f. För att förstå andra (i Voss, Nordfjord, Tresfj orden i 
Romsdal) får man göra det antagandet, att stora delar av Västlandet 
har varit ett brytningsområde, där både st&tr m. och stät f. har funnits, 
ehuru sannolikt inom skilda områden. I kampen mellan dessa former 
har statr m. i stort sett avgått med segern, men enstaka områden med 
stett f. finns ännu. Som redan nämnts, kan isl. stät f. tyda på att fem. 
genus av ordet tidigare har varit vanligare på Västlandet. I samma 
riktning kan möjligen även några fno. belägg peka. (Se nedan, s. 132.) 

Mot det andra förklaringsalternativet och till förmån för det första 
kunde det förhållandet tala, att det dock råder en förvånansvärd god 
överensstämmelse — visserligen med några viktiga undantag — mellan 
genus och betydelse: stett m. har i regel grundbetyd. 2, stett f. grundbetyd. 
1. Detta förhållande kan emellertid till stor del bero på att grundbetyd. 2 

1  NgL 2, s. 413. Om has se s. 389. 
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tycks ha framträtt huvudsakligen inom det område där ordet hade mask. 
genus.' I ett fall som detta, då ett ord har två i rätt hög grad skilda be-
tydelser, måste man räkna med att den ena betydelsen kan ha varit mer 
expansiv än den andra. Grundbetyd. 2 'fot(stycke), underlag' anknöts 
— särskilt i betyd. 'fot' — småningom till en del vanliga föremål, vissa 
slags möbler, smörfat, bägare, kalker, glas osv., och bör av den anled-
ningen ha haft en stor spridningsförmåga. Då den expansiva grund-
betyd. 2 — knuten som den var till mask. genus — spreds, vidgade 
alltså därmed ofta även det mask. stett sitt utbredningsområde,2  och 
överensstämmelsen mellan genus och betydelse blev därigenom ännu 
större. 

Av de båda antagandena om bakgrunden till det nuvarande tillståndet 
tycks alltså alternativ 2 innebära betydligt mindre svårigheter — dvs. 
antagandet, att de nutida formerna återgår på ett och samma ord, som 
dock tidigt i vissa trakter uppvisade mask. genus, i andra fem. Då det 
dessutom finns en god möjlighet att sammanställa den tidiga växlingen 
statr m. stät f. med en växling mask. ',dem. genus inom en viss ord-
grupp, bör detta alternativ avgjort föredras. 

Den tidiga förekomsten av både statr m. och stat f. bör nämligen sättas 
i samband med det kända förhållandet, att vissa ord, som synes vara 
ti-stammar och som med sitt normala fem. genus är väl belagda i östra 
Norden, i fvn. kan ha mask. genus.3  Dessa mask. ords stamvokaler har 
då icke undergått i-omljud. Företeelsen kan belysas av följande ordpar: 
fsv. byrk f. —fvn. burar m., fsv. skyr]) f. "-dyn. skurar m., fsv. drc-et f. 

drcittr m. Man har menat, att denna skillnad skulle återspegla 
en växling mellan ti- och tu-avledningar, och man har ansett sig finna 
stöd för att en sådan växling har existerat bl. a. i det förhållandet, att 
gotisk» uppvisar en växling kustus m. gakusts f., wahstus m. uswahsts 

1  Att ordet i Tröndelagen torde ha haft mask. genus redan under 1100-talet visas 
nedan, s. 132 f. 

2  För spridningen i senare tid har nog det förhållandet spelat en viss roll, att 
dett m. i betyd. 'fot under glas' numera kan sägas vara ett riksspråksord — väl 
närmast upptaget ur östnorska mål — och som sådant expansivt. (Se Norsk riks-
målsordbok, 1937-57, och A. Hellevik, Nynorsk ordlista, storre utgåva, 1962.) 

3  Så har väl förhållandet mellan atatr m. och Mät f. betraktats av många etymo-
loger, klarast uttalat av A. t Falk i Gamalnorsk ordavleiding, s. =ax. (Hsegstad-
Torp, Gamalnorsk ordbok, 1909.) Om Wessans mening se nedan. 
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f.1  En annan uppfattning framförs av Wessffl i de båda viktiga under-
sökningarna I-omljud och vokalsynkope i fornvästnordiskan (s. 77 ff.) 
och Till de feminina substantivböjningarnas historia (s. 102 ff.). Wess6n 
hävdar där, att de fvn. maskulinerna burar, skurar, dråttr osv, icke är 
gamla tu-stammar utan att de i västra Norden sekundärt har antagit 
u-stamsböjning och på så sätt kommit att sammanfalla med tu-stam-
marna.2  Åtskilliga fem. i-stammar har antagit ö-stamsböjning i singu-
laris. Flexionsskiftet bör ha skett först sedan ö i svagton blivit u men 
innan i och u ännu synkoperats i ändelser. Somliga av de fem. i-stam-
marna bevarade förmodligen länge nom.-ändelsen r — några har bevarat 
den in i litterär tid — framför allt ord för levande varelser och, som 
Wesski särskilt framhåller i sitt senare arbete, abstrakter. Dessa senare 
kom därigenom att likna u-stammarna och fick i regel i i dat. sg. Ab-
strakterna antog därför, menar Wess&i, mask. genus, därvid anslutande 
sig till en grupp verbalabstrakter bland de gamla mask. u-stammarna. 

De abstrakter som enligt Wesski på detta sätt antagit mask. genus 
och u-stamsböjning är följande (Till de fem. subst.-böjningarnas historia, 
s. 107 ff.): dråttr, flåttr, måttr, slåttr, Pvåttr, grutr, krgptr, lgstr, burar, 
skurar, Purar, urår, stuldr, skyldr ,,,skuldr, fundr, brundr, sultr, gustr, 
snåar, réttr, statr. (Beträffande pvcittr och lgstr anmärker han, att de 
möjligen kan vara ursprungliga u-stammar.) 

Någon dialektgeografisk undersökning av fördelningen mellan mask. 
och fem. genus hos dessa ord finns inte. Det förefaller dock som om de 
flesta av dem ganska allmänt hade mask. genus i Västnorden. Vi har 
emellertid sett, att det fem. stat tycks ha haft en ganska vid utbredning 
i Norge och varit allmänt på Island. Den ovannämnda gruppen tycks 
alltså inte ur alla synpunkter ha varit helt enhetlig. 

I sitt arbete 1927 betonar Wessffi mycket starkt »den roll som de 

1  Se härom bl. a. Sievers i Beitr. zur Gesch. der deutschen Sprache, 5 (1878), 
s. 114, von Bahder, Die Verbalabstracta in den germ. Sprachen, s. 76 f., W. Schulze 
i Zeitschrift för vergleich. Sprachforschung, 42 (1909), s. 323 ff., Emil Olson, De 
appell. subst. bildning i fsv., s. 486, J. Gerckens, Zur Entstehungsgeschichte der ti-
abstrakta, ss. 53 ff., 64 ff. Flera av dessa förf, menar, att den rådande växlingen 
mellan ti- och tu-avledningar icke är ursprunglig utan uppkommen genom påverkan 
de båda avledningstyperna emellan. De tycks dock vilja förlägga denna påverkan 
till en rätt avlägsen tid. 

2  Samma åsikt hade f. ö. redan förts fram av Tamrn i Om fornnord. fem., af-
ledda på ti och på iira, s. 24 ff., till vilket arbete Wessen hänvisar. 

3  Wessens båda arbeten citeras i det följ. endast efter tryckår: 1918 =I-omljud 
och vokalsynkope i fvn.; 1927 = Till de fem. subst.-böjningarnas historia. 
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enskilda ordens betydelse har haft för deras formella utveckling i fvn.» 
(s. 104). Han ställer t. ex. mot varandra de mask. drcittr, flåttr, måttr, 
slåttr, jyvcittr, som »ännu helt (ha) kvar sin abstrakta betydelse», och de 
fem. ått (cett) 'ätt', gått 'dörröppning, ingång, väg', scitt (scett) 'förlikning, 
avtal', -smått i hduasmcitt 'halshål på skjorta', vilka »däremot ha blivit 
konkreter».1  Den motsättning: abstrakt betyd. och mask. genus kon-
kret betyd. och fem. genus, som Wessffi till en del får fram även i 
»fvn. stätr, m. 'ställning, verksamhet, värdighet' —stat, f. 'väg, stig; 
steg, spår; stenlagd gång; ställning, värdighet'», är emellertid endast 
skenbar. Som ovan i kap. VII visats, är den anförda abstrakta betydelsen 
med största sannolikhet resultat av ett tämligen sent översättningslån i 
diplomspråk och religiös litteratur. Vidare har även statr, stett m. i 
stor utsträckning konkret betydelse. 

Av de 21 mask. ord, som uppräknades ovan efter Wess6n (1927, 
s. 107 ff.), har 19 a eller u som rotvokal (8 a, 11 u). De båda övriga är 
Httr m. (urg. *vrehti-) och stätr m. (urg. *stihti-). Det är att märka, att 
båda dessa senare ord i stor utsträckning även uppvisar fem. genus i 
Västnorden, medan orden med a eller u som rotvokal betydligt mera 
radikalt har antagit mask. genus. Som Wessffi påpekar (1927, s. 106), 
har, då rotvokalen icke är a eller u, »feminint genus i allmänhet bibe-
hållits även av abstrakterna», och han nämner som exempel på ord, 
som åtminstone i stor utsträckning har behållit en abstrakt betydelse 
in i litterär tid, dript, gipt, vist, frät2 , gaua, ~ud, -bitå" i d-, fram-, 
i-, nå-, samblia. Att dylika ord inte uppvisar någon övergång till mask. 
genus kan synas egendomligt, om man endast i ordens betydelse vill 
se drivfjädern till denna övergång. Emellertid har Wessffi påpekat i 
sitt tidigare arbete (1918, s. 83), att en stor del av orden med uppenbar-
ligen sekundärt mask. genus utgörs av rimord, och han framhåller, att 
»sådana ha säkerligen i stor utsträckning påverkat varandras utveck-
ling». Denna viktiga synpunkt betonas mindre i det senare arbetet, där 
ti-stammarnas genusförhållanden särskilt behandlas, men får tänkas 
ligga bakom resonemanget även där. 

Att ljudlikheten — rimmet — kan ha underlättat även de långt fram 
i tiden utpräglade abstrakternas genusskifte, visas måhända av följande 
förhållande. Av rimorden dråttr, flåttr, måttr, slåttr och Pvcittr kan fivåttr, 
som Wessffi påpekar (1927, s. 108), möjligen vara en tu-avledning. I så 

Om dessa ord se vidare i det följ. 
2  OM frät se not i det följ. 
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fall kan detta ord jämte den säkerligen ursprungliga u-stammen håttr 
ha underlättat övergången till u-stamsböjning för de övriga orden på 
urno. -ahti-. Men även då ursprungliga tu-stammar, som kan ha verkat 
attraherande, inte tycks ha förelegat, har måhända sinsemellan rim-
mande ti-stanumar kunnat stödja varandra och tendensen till genus-
skifte har på så sätt verkat starkare inom vissa grupper av ord med stor 
ljudlikhet (burar, skurar, Purår, ur» och skuldr, stuldr samt brundr, 
fundr). (Jfr Wess6ns ovan citerade yttrande.) 

I dessa båda fall har väl ljudlikheten endast varit en bidragande orsak 
till genusskiftet. För vissa ords utveckling måste den emellertid ha spelat 
en viktigare roll, nämligen för sådana ords, vilkas abstrakta betydelse 
tycks ha förbleknat rätt tidigt. 

Ett gott stöd för åsikten, att ordens betydelser har spelat en viktig 
roll för deras formella utveckling, utgör det faktum, framhållet av Wes-
s& (1927, s. 104 f.), att många av de ursprungliga ti-avledningarna, 
som har antagit mask. genus, är utpräglade verbalabstrakter ännu i fvn. 
Det gäller emellertid inte alla. Fvn. stat(r) torde mycket tidigt ha för-
lorat karaktären av verbalabstrakt.' Det kunde visserligen tänkas, att 
urno. *stihtiR f. hade antagit u-stamsböjning och mask. genus, redan in-
nan ordet hade förlorat sin abstrakta grundbetyd. 'stigande'. Det är 
emellertid i så fall för det första påfallande, att stat f., som visats •ovan, 
har en så vid utbredning i Västnorden. För det andra är det anmärk-
ningsvärt, att då inte också andra jämförbara ord, t. ex. urno. *gähtin 
f., antog u-stamsböjning och mask. genus, innan de miste karaktären 
av nomina actionis. Det förefaller alltså mest realistiskt att tänka sig, 
att genusskiftet, som gav upphov till statr m., ägde rum, sedan ordet i 
stort sett mist sin funktion som abstrakt. Det bör alltså ha funnits en 
förutsättning för genusbytet av annat slag än den abstrakta betydelsen, 
en förutsättning som däremot inte förelåg beträffande t. ex. gått f. 

Vid sidan av statr m. —stat f. fanns rimorden (*yratr>) ratr m. 
(*yrat>) rat f. 'fädrivning; inhägnad plats för kreaturen, fålla' (jfr 
AVgL:s skallavreet f. 'skallgång' och sv. dial. vrätt 'det af menniskor och 
vargar inringade området vid ett vargskall' i Små!. eni. Rietz). Detta 
ord uppvisar — lika litet som stat(r), stett — långtifrån genomgående 
mask. former i Västnorden. Säkert har det, som Wessffl påpekar (1927, 
s. 111, not 1), påverkats av rak- ni. 'rätt', som av gammalt var masku- 

1  Man har t. o. m. tänkt sig, att vissa ti-avledningar, bl. a. stät(r), bildats direkt 
som konkreter. Se härom ovan, s. 8. 
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linum. Sannolikt har stat på sina håll anslutit sig till denna grupp och 
antagit mask. genus men rimligen först sedan i i *stihti- sänkts till e. 
Det är alltså sannolikt i högre grad formella än semantiska förhållanden 
som ligger bakom genusskiftet hos ståtr och tittr.1  Ovannämnda gcitt f. 
kunde förmodligen inte lika lätt attraheras av något likljudande mask. 
ord. Det är att märka, att urno. *gati- <*ganhti- inte hade samma 
ljudgestalt som *drahti-, * flahti- osv. Ej heller rimmade gått med drcitt, 
flått osv., så länge å i gått var nasalerat.2  

Gruppen av mask, ord, vilka sannolikt ursprungligen varit ti-stammar, 
är alltså såtillvida icke fullt enhetlig, som genusskiftet inte torde ha 
framkallats av exakt samma faktorer och ej heller ha ägt rum samtidigt 
i alla ord. Semantiska faktorer — ordens karaktär av abstrakter eller 
konkreter — kunde spela en roll endast under ett tidigt språkskede. 
Ljudlikheten — rimmet — har varit drivfjäder till genusskiftet även 
längre fram i tiden. Dess verkan har snarare förstärkts, i och med att 
de attraherande mask, orden har blivit flera. Man kan iaktta, hur ord, 
som i fvn. och i de flesta vnord. dialekter endast uppvisar fem. genus, 
inom mindre områden är maskulina. No. dial. gccatt 'Fals, indskaaren 
Fuge i en Ramme eller Karm m. m.' (Aasen) är mask. på skilda håll i 
Norge. Ett mask. såttur 'forlig; enighed, samdrwgtighed' finns i färöskan 
vid sidan av sått f. (Jacobsen—Matras). Genusskiftet kan här bero på 
påverkan från de mask, no. draatt, slaatt, tvaatt, (Aasen) och fär. dråttur, 
slåttur, tvcittur och kan knappast ligga synnerligen långt tillbaka i tiden.3  

1  Ordet frät 'fråga, underrättelse' (i nisl. mest använt i plur. och med den sist-
nämnda betydelsen) är endast känt som femininum. Det tycks i fornspråkliga 
källor huvudsakligen vara belagt i sådana, som härrör från Island, och förekommer 
inte i nynorska dialekter. Att mask. genus av ordet icke kan beläggas är under så-
dana förhållanden naturligt. På Island är stett och i huvudsak även rät ( <*vrehti-) 
endast kända som femininer. 

2  Det kan vara värt att observera, att av de tre andra, tillsammans med gått 
ovan efter Wess6n citerade feminina orden har möjligen även sått (ecett) innehållit 
nasalerad vokal (se Hellquist E0 o. där cit. litt.), ått (cett) <*aihti- har fram till 
vokalförlängningen frfr ht (Noreen, Altisl. gram. § 124. 1) haft en från *drahti- osv. 
avvikande ljudgestalt, samt smått torde vara en nybildad sidoform till smått < 
*smuhti-. (Se von Friesen, Till den nord. språkhistorien, 1, 1901, s. 69.) 

3  Även andra faktorer kan ha bidragit särskilt vid förhållandevis sena genus-
skif ten, t. ex. semantiskt närstående ord med mask. genus eller formella likheter 
mellan mask, och fem. i best. sg. (Dessa faktorer har enl. Beito, Genusskifte i 
nynorsk, ss. 45, 213, framkallat genusskiftet fem. > mask. av gått — Aasens gaatt.) 
Det kunde vara frestande att som ett sådant, vid uppkomsten av mask. stätr attra- 

9 — 644110 S. Fries 
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En noggrann dialektgeografisk undersökning av de gamla ti-stammar-
nas genusförhållanden kunde möjligen sprida mera ljus över genus-
skiftets förlopp. 

Hittills har de fvn. beläggen på stät(r) endast i ett par fall dragits 
in i diskussionen om genus. Av de talrika fno. beläggen har alla utom ett 
par (nämnda i det föregående) abstrakta betydelser, 'värdighet, stånd' 
o. dyl.' Ovan (s. 119) har visats, att dessa betydelser har uppkommit 
huvudsakligen genom översättningslån. Man har främst i religiös litte-
ratur återgivit lat. gradus med stat(r). Det är alltså betyd. 'steg, trapp-
steg, avsats' som man har utgått ifrån vid översättningslånet. Sedan 
detta lån hade skett och ordets användning som abstrakt hade fått för-
ankring i en viss språkmiljö, kunde säkert detta bruk av ordet även 
förekomma i trakter, där de nämnda konkreta betydelserna inte fanns. 
Dels kunde de abstrakta betydelserna, som säkert huvudsakligen endast 
tillhörde skriftspråket, leva utan stöd av konkreta betydelser, dels 
kunde de mycket väl anknytas till och associativt finna stöd även i 
betyd. 'fot(stycke), underlag'. Vilket genus ordet som abstrakt fick, 
bör ha berott på i vilken språkmiljö det användes. Detta gör, att de 
fvn. beläggen på stat(r) med abstrakt betydelse knappast var ägnade att 
belysa de båda alternativa antagandena ovan om bakgrunden till det 
nuvarande tillståndet. Då vi emellertid nu har kommit till att stätr m. 
och st& f. tidigt har haft olika utbredningsområden i Västnorden, 
kan de fvn. beläggen med abstrakt betydelse i gynnsamma fall belysa 
dessa områden i äldre tid. 

I diplomspråkets formler, hveriar statar eda tigundar sem hverr er 
o. dyl., har ordet i regel fem. genus, men undantag finns. I 46 av 352 
norska kungabrev från tiden mellan 1280 och 1387 förekommer ordet i 
formler, främst sanctio negativa.2  I 39 brev är ordet fem. och i 3 mask. 
I ett brev är det enligt en handskrift mask., enligt en annan fem., och 
i ett annat brev är det fem. i en handskrift, neutr. i en annan. I två 

herande ord peka på fvn. far m. (med delvis u-stamsböjning). Om detta ord verk-
ligen betydde något för genusskiftet — i så fall i ett mycket tidigt språkskede — 
skulle detta kunna förklara, varför betyd. 'fot(stycke), underlag' i så stor utsträck-
ning är knuten till mask. st ett. 

1  Om dessa betydelser se närmare ovan i kap. VII. 
a Jag har excerperat kungabreven efter den förteckning som J. Agerholt lämnar 

i Gamal brevskipnad, 1929, s. 403 ff. 
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brev kan ordets genus inte avgöras. Även i andra slags brev' överväger 
fem. genus. Dock är övervikten i dessa — betydligt färre — brev, i 
vilka, som det synes, även mindre formelartade vändningar förekommer, 
inte fullt så stor. 

Det är givet, att diplomspråkets mer eller mindre fasta formler inte 
erbjuder något gott material för en undersökning av ett ords skiftande 
genus. Har stat f. väl en gång kommit att ingå i ett uttryck som hverjar 
stätar eåa tigundar sem hverr er, så kan det säkert ha tagits upp även av 
skrivare, för vilka genusbruket inte var det naturliga, särskilt som hverjar 
var bestämning även till det fem. tigund (ibland förekom Ngn f.). Med 
den starka ställning AM f. alltså har i diplomspråket, är det klokast att 
i stället uppmärksamma de få fallen av statr m., enär dessa torde åter-
spegla skrivarnas eget språkbruk. 

De originaldiplom som uppvisar mask. genus är följande:2  kungabrev 
1313 19/3 Nidaros, skrivet av Torgeir Tovesson; ku.ngabrev 1350 3/8 
Tönsberg; brev från abbot Arne i Nidarholm 1301 1/7 Nidaros; kanik 
Arne Einribasons testamente 1309 24/2 Nidaros.3  Av Torgeir Tovessons 
hand finns åtskilliga brev. Endast i ytterligare tre förekommer ordet, 
men i intet av dem som maskulinum. De är emellertid alla bevarade 
endast i senare avskrifter.4  

Av de mask. originalbelägg som finns härrör tre från Nidaros och 
ett från Tönsberg. Kungabreven (ett från Nidaros och ett från Töns-
berg) är mindre upplysande, enär skrivarna vid de kungliga kanslierna, 
som följde med kungen på hans resor, var från skilda delar av landet.5  
Nidarosbrevet är emellertid skrivet av Torgeir, vars många brev har 
visats innehålla åtskilliga tröndska drag. Två av de övriga breven är 
vidare skrivna i kyrklig miljö i Nidaros och uppvisar likaledes drag ur 

1  Jag har (med hjälp av förteckningen i DN 17 B) gått igenom de flesta norska 
biskopsbreven från förra hälften av 1300-talet. Tyvärr finns belägg egentligen blott 
i.breven från Nidaros och Bergen. Att söka efter ordet i andra diplom än kunga-
oeh biskopsbrev, torde knappast löna sig, då 8t6tt(r) i stor utsträckning tycks ha 
varit ett »kansliord». 

2  Jag bortser från ett brev från 1361, i vilket bestämningen utgörs av en kom-
parativ, vars genus på grund av ev. ändelseförsvagning ej är fullt säkert. 

3  DN 5, s. 55; 6, s. 225; 2, ss. 56, 81. 
4 en av dessa står j pesau 8t6tt ok nafnb6t. (NgL 3, s. 74.) Kan det vara ett tecken 

på att originalet har haft Pe88UM? 
3  Se M. Htegstad, Maalet i dei gamle norske kongebrev, 1902, s. 4 ff. 
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tröndermålet.1  Rimligtvis beror genus mask. i dessa brev på att ordet i 
tröndermålet då — liksom nu — var maskulinum. 

Mot dessa brev från ärkebiskopssätet i Nidaros kan ställas några 
biskopsbrev från Bergen,2  i vilka stat har fem. genus: brev från biskop 
Au5finnr 1324 25/3 or. (siaan gua kalla& oss till Peirar steettar) samt 
följande brev från biskop Hålion 1338 17/6 avskr. (.j. guds valld ok 
ydart er y& ok yra steet . gceymi), 1340 avskr. (Yder ok yra steet 

göymi Ihesus Christus) och 1341 20/8 avskr. (yder ok ydra steet 
gceymi sa ok styrki ...).3  Men även härifrån finns ett mask, belägg vis-
serligen i en avskrift: 1341 9/5 yder ok ydarn stett. gaymi gud ...).4  Be-
läggen i Bergenbreven ingår inte i formeln sanctio negativa men däremot 
oftast i en annan formel, där dock stat är ensamt huvudord. 

Ordets äldsta kända originalbelägg har mask. genus. Det förekommer 
i det ena av två handskriftsfragment från något efter 1200 av en norsk 
översättning av Benediktinreglerna. (Se ovan, s. 118 f.) Utgivarna be-
handlar inte fragmentens språkform. Dessa visar emellertid tydliga 
tröndska drag. I den handskrift som innehåller stetr råder vokalharmoni 
i stort sett efter de regler som Ilxgstad har funnit gälla för språket i 
texter från Tröndelagen före 1350,5  t. ex. tuni (dat. sg.), uti, viii, hinir, 
skylldi, yvir, scelldi, tcekit men bor& none, lese (pres. konj.), haue, stande, 
litillcete samt skulu, hinum, uinum, ceinum, hvossu (=hversu), aoörum 
men ottosong, ero, guöspcellen,o, fcezlor, scbtom. Framför kvarstående u 
tecknas stamvokalen oftast a, mera sällan o, i gammalt tröndermål.6  I 
fragmentet, som har stetr, förekommer ab-rum men hvossu, där dock 
stamvokalen föregås av labial. 

De första benediktinklostren i Norge, som blev bestående en längre 
tid, grundlades på Nidarholm vid Nidaros, på ön Selje i nordligaste 
Sogn og Fjordane och i Bergen (Munkeliv kloster) i slutet av 1000-talet 
eller början av 1100-talet.7  Fragmenten torde vara avskrifter av för- 

1  Om Torgeirs brev och de båda Nidarosbreven se M. Hfflgstad, Gamalt trender-
maal, 1899, ss. 15, 26 f. 

2  Om språket i dessa brev, som av Hgstad närmast uppfattas som nordväst-
landskt, se Vestnorske maalfore fyre 1350, 1, 1907, s. 141 ff. 

3  DN 2, s. 130; 8, s. 127; Saml. til det no. Folks Sprog og list., 5, 1857, s. 153; 
DN 7, s. 192 f. 

4  DN 9, s. 143. 
5  Gamalt trondermaal, 1899, s. 78 ff. 
6  aa, ss. 13 ff., 50, 63 ff. 

Den förra dateringen efter J. Gallön i Kulturhist. lex. över nord. medeltid, 1, 
1956, sp. 454, den senare efter E. Walter i Beitr. zur Gesch. der deutschen Spr. u. 
Lit., Halle, 82, 1960, s. 83. 
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lagor från 1100-talet, kanske rentav från dess förra hälft.1  Deras språk-
form - främst behandlingen av ändelsevokalerna - gör det troligast, 
att Benediktinreglerna har översatts i Nidarholmsklostret. översättaren 
bör i varje fall ha varit från Tröndelagen. 

Man kan alltså konstatera, att stdtr m. med abstrakt betydelse tycks 
ha tillhört kyrkligt språk i Nidaros' ärkebiskopsdöme. Möjligen ligger 
häri förklaringen till ett påfallande förhållande i en del isländska arbeten. 
Ordet har i fisl. i regel fem. genus i både konkret och abstrakt använd-
ning. Emellertid finner man stätr m. som abstrakt i somlig religiös 
litteratur. Flera belägg förekommer i de stora samlingsvolymerna, 
Mariu saga, Postola sögur och Biskupa sögur. Abboten i klostret i 
Munkapverå, Arni Jönsson, skriver i Guömundardråpa från slutet av 
1300-talet: hrinda hcifinn stiett oc byrdi lietta.2  Beläggen på ordet som ab-
strakt fördelar sig efter genus i några av de isländska samlingsverken 
på följande sätt:3  Mariu saga: mask. 10, fem. 5; Postola sögur: mask. 
5, fem. 0; Biskupa sögur: mask. 6, fem. 2; Heilagra manna sögur: mask. 
0, fem. 5; Islendzk xventyri: mask. 2, fem. 6. Här kan blott översiktligt 
konstateras - en närmare granskning av beläggen med hänsyn till 
författare, handskrifternas ålder och proveniens har jag inte företagit - 
att med undantag av Heilagra manna sögur uppvisar isländsk religiös 
litteratur oftare mask. än fem. form av ordet i betyd. 'värdighet, ställ-
ning'. De båda mask. beläggen i Islendzk xventyri finns i berättelser 
med religiöst innehåll, de fem. däremot i »ffiventyri» med mer eller mindre 
utpräglade folksagomotiv. Då det torde vara svårt att hävda, att ordets 
mask. genus på Island skulle ha haft stöd i folkligt språkbruk, ligger 
det närmast till hands att tänka sig, att vissa isländska skrivare har 

Seip, Norsk språkhist., 1955, ss. 68, 90. 
2  Finnur Jönsson, Den no.-isl. skjaldedigtning, A, 2, 1915, s. 423. 
3  Från den Arnamagnaeanske Kommissions Ordbog i Köpenhamn har jag genom 

Dr phil. Ole Widdings vänliga förmedling fått beläggen på fisl. statr, stat. - 
Mariu saga, udg. af  C. R. Unger, 1871, ss. 284, 404, 412, 437, 489 (jfr 193), 537, 
744, 754, 819, 935, 1080, 1084, 1091, 1093, 1144. Postola sögur, udg. af  C. R. Unger, 
1874, ss. 475, 478, 489, 549, 654. (Ytterligare ett belägg finns, s. 71. Det är dock 
enl. en hs mask., enl. en annan fem.) Biskupa sögur, gefnar At af Hinu islenzka 
bökmentafölagi, 1, 1858, ss. 251, 839 (2 ggr), 857, 897; 2, 1878, ss. 11, 42, 53, 98. 
Heilagra manna sögur, udg. af  C. R. Unger, 1, 1877, s. 326; 2, 1877, ss. 84, 101, 
366, 450. Islendzk ventyri., herausgegeben von H. Gering, 1, 1882, ss. 23, 44, 51, 
84, 108, 154, 155, 215. Ytterligare ett belägg finns i Jöns pilar biskups Halldörs-
sonar. En hs har där mask. genus, en annan fem. 
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tagit upp det bruk som rådde i Norges religiösa centrum, Nidaros,1  
eller att i vissa fall norska förlagor har förekommit. Detta förutsätter, 
att ordet i denna användning har varit rent litterärt och inte närmare 
associerats med dess konkreta isländska motsvarighet, en förutsättning 
som förefaller rimlig. 

Valet mellan fvn. stätr m. och stat f. som abstrakt tycks alltså inte 
enbart ha varit betingat av inom vilken del av det fvn. språkområdet 
en text tillkom utan även av den miljö som skrivaren tillhörde. I de 
kungliga kansliernas diplomformler förekom stät f. Skrivare, för vilka 
Nidarosstiftets språkbruk var mönster, använde gärna stettr m. 

Det är under sådana förhållanden ingalunda förvånansvärt, att stätr 
m. och stat f. som abstrakt långtifrån att vara klart fördelade på skilda 
texter, tvärtom kan förekomma vid sidan av varandra i samma hand-
skrift. 

Som exempel kan nämnas förhållandet i Karlamagnus saga.2  Denna 
saga är huvudsakligen bevarad i isländska handskrifter, men dess 
nordiska ursprungsland torde vara Norge under Håkon Håkonssons 
regering.3  I den äldsta av de fyra huvudhandskrifter, som Unger har 
använt i sin utgåva, AM 180 c fol. från senare hälften av 1300-talet eller 
från början av 1400-talet,4  står i gök stät (s. 132) men i Pann stät 
(s. 271). I den andra, något yngre huvudhandskriften, AM 180 a fol., 
lyder det sistnämnda belägget i sina stat. Denna handskrift har ytter-
ligare ett belägg på ordet, även detta feminint, här dock i förbindelse 
med ett annat fem, ord, i hverja ståt ok stö4u (s. 553). I en pappershand-
skrift från 1600-talet, AM 531 4:o, en avskrift av en nu försvunnen 

1  Om tröndsk påverkan på isländsk skrift se M. Haegstad, Vestnorske maalfere, 
II: 2: 3, 1942, s. 145 ff. HEegstad hävdar, att bl. a. bruket av i, u i ändelser i st. för 
äldre e, o i isl. liss beror på tröndskt inflytande. Denna fråga har senare behandlats 
bl. a. av Seip (se Nye studier i norsk språkhistoria, 1954, s. 12 ff.) och Hreinn 
Benediktsson i ANF 77, 1962, s. 7 ff. Seip ansluter sig i princip till Hcegstad men 
modifierar dennes uppfattning. Benediktsson ger en helt annan förklaring av de isl. 
ändelsevok:s växling. Även om det viktigaste exemplet på tröndsk påverkan, som 
Heegstad ger, måhända är osäkert, måste antagandet om inflytande från ärkebiskops-
sätet på isländska skrivvanor sägas vara rimligt, särskilt då det gäller ett ord av 
skriftspråkskaraktär i religiös litt. 

2  Utg. av C. R. Unger 1860. Sidhänvisningarna gäller denna utgåva, vars stav-
ning är normaliserad. Genusuppgifterna är dock pålitliga. 

3  E. F. Halvorsen, The Norse Version of the Chanson de Roland, ss. 32, 75. 
(Bibliotheca Arnamagnmana, 19, 1959.) 

4  Om has:s tillkomsttid och -ort se Halvorsen, aa, s. 32 ff., och där cit. litt. 
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codex, som Arne Magnusson hade fått från Island, står i göaan stått i 
stället för ovan cit. i gödit stått. De tre nämnda handskrifterna är alla 
tillkomna på Island. I ett fall som detta skulle man närmast vilja hävda, 
att ordet i det norska originalet har varit mask. och att detta språkbruk 
har varit främmande för de isländska avskrivarna, som därför i några 
fall har ändrat genus.' Belysande för de brokiga genusförhållandena, som 
säkert till stor del beror på avskrivarna, är även de ovan (s. 124) redo-
visade fno. beläggen på ordet i konkret betydelse. 

Ett ords genus torde höra till det som en avskrivare ganska lätt kan 
ta sig för att ändra efter sitt eget språkbruk. Ett för en skrivare felaktigt 
genus stöter honom säkert mera än många andra för honom främmande 
drag i den text han skriver av. Att använda förekomsten av ett ståttr 
m. eller ett stat f. i en fvn. text som ett kriterium vid en bestämning av 
dess proveniens är av detta och andra skäl mindre lämpligt. I gynn-
samma fall kan dock genusförhållandena lämna vissa upplysningar. 

Om hss:s inbördes sammanhang och förhållande till orig. se  Halvorsen, aa, 
s. 68 ff. 



IX. Sambandet mellan grundbetyd. 2 'fot(stycke), 
underlag' och verbalabstraktets äldsta funktion 

Skillnaden mellan vad som här kallats grundbetyd. 1 'något att stiga 
på' och grundbetyd. 2 'underlag, fotstycke' har synts några etymologer 
vara så stor, att de har velat göra gällande, att fvn. st4t(r) utgjordes 
av två ur etymologisk synpunkt ursprungligen skilda ord. 

A. Fick, som av de betydelser som här sammanförts under grundbe-
tyd. 2 tydligen endast kände 'fot under bägare', betraktade stät i denna 
betydelse som en bildning till verbet *stekan och jämförde ordet med 
bl. a. stikill m. 'spets på horn' och got. stikls m. 'bägare'.' Ur formell 
synpunkt är väl Ficks sammanställning möjlig. Men bildningar både 
till roten *(s)tei- och till dess vanligare, utvidgade form *(s)teig- avser 
i regel något spetsigt och har som verb betydelser som 'vara vass, sticka, 
stinga' (find. tjat E 'är skarp, vass', gr. cr-rtCco 'sticka', lat. instigare 'sporra 
till att göra något'; jfr got. stiks, fht. stih, feng. stice 'stick, punkt').2  
Det stikill, varmed Fick jämför stät, avser spetsen på (dryckes)homet, 
och samma betydelse har säkert från början även got. stikls haft. De 
fotstycken eller underlag som kallas stett kännetecknas emellertid alls 
inte av någon spetsighet. Det karakteristiska för alla dessa föremål är 
i stället, att de utgör underlag för något som befinner sig ovanpå. 
(Se ovan 112f.) 

Av delvis samma skäl kan stett knappast vara en bildning till roten 
*(s)teg- 'vara styv'. Pokorny konkretiserar (s. 1014) rotens betydelse 
genom att översätta den med 'stång, påle, stock, påk, balk'. Som nor-
diska bildningar till denna rot betraktas bl. a. stake och stack. 

F. Tamm3  nämner som en möjlighet, att fvn. stftt(r) »egentligen är 
två olika ord, nämligen dels en ti-afledning af vb. stiga, dels en afled- 

1  Vergleichendes Wb der indogerm. Sprachen, 3, 1874, s. 343. 
2  Pokorny, s. 1016£. 
3  Om fornnord. fem., afledda på ti och på iPa, s. 17, noten. 
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ning på dental ( =iPa) af vb. stäta». Verbet stäta förstås emellertid, som 
ovan (s. 116) visats, lättast som en bildning till stät(r) 'fot(stycke), under-
lag'. Mot Tamms förslag, att man skulle uppfatta stat(r), då det används 
i betydelser, som inte utan vidare låter sig anknytas till verbet stiga, 
såsom en iPö-avledning till verbet stäta, talar dessutom mycket starkt 
det förhållandet, att sten i denna användning oftast är mask. i norska 
dialekter. (Se ovan, s. 122.) 

Om det kunde visas, att de båda huvudbetydelserna från början hade 
varit knutna, den ena till stätr m. och den andra till stät f., så kunde 
detta tala för att no. stett osv, verkligen utgjordes av två ursprungligen 
skilda ord. Ovan (s. 124 f.) visades, att en sådan fördelning av betydelse 
och genus visserligen nu delvis kan synas föreligga men att denna i 
varje fall icke är ursprunglig. Det tycks alltså inte finnas något skäl för 
att i no. stett se två etymologiskt skilda ord. De flesta etymologer har 
också uppfattat stett som etymologiskt ett och samma ord — några av 
dem dock på ett sätt som kräver en kommentar. 

Falk-Torp E0 ansätter till no. stett 'fodstykke paa glas, kar og ugn.' 
som germ. grundform *stihti-, »ner sammanhörende med mndl. ghestichte 
'grundsten', egentl. 'det hvorpaa der stiges'». Samma uppfattning åter-
finns i den tyska upplagan 1910-11. — Även Alexander Jöhannesson 
drar in ghestichte vid behandlingen av stett 'fotstycke m. 

Torp E0 sammanställer icke stett i ifrågavarande betydelse med 
vgerm. ordmaterial. Så gör ej heller J. de Vries i Altnord. etym. Wb, 
1961. Båda uppfattar stett 'fotstycke m. m.' och stett 'trappa m. 
som etymologiskt samma ord och ansätter en grundform *stihti- till 
stiga. Ingendera diskuterar emellertid de båda betydelsernas förhållande 
till varandra. 

Då man har dragit in vgerm. ordmaterial vid behandlingen av fvn. 
stät(r) 'fotstycke m. blir en granskning av detta nödvändig. 

I vgerm. språk har vi att räkna med två etymologiskt skilda bild-
ningar, den ena innehållande gammalt *stift-, den andra *stiht-. På låg-
tyskt område kan dessa bildningar inte särhållas på grund av övergången 
ft >ht. Ord som innehåller eller har innehållit ft, *stift-, anses ytterst 
vara bildade till roten *stip- 'vara styv'.2  Ord som innehåller eller har 

Isl. etym. Wb, 1956, s. 862. 
2  Se t. ex. Pokomy, s. 1015 f., Kluge-Mitzka, Etym. Wb der deutschen Spr., 

1960, under Stift n., Hellquist E0 under stifta. 
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innehållit gammal förbindelse ht, *stiht-, sammanhålls allmänt med 
verbet stiga.' 

I fht. (och raht.) finns endast bildningar av den förra typen, stift n. 
'grund, inrättning', stiftan 'grunda, bygga', äv. 'anstifta, sätta i rörelse', 
stiftida f. i fore uuerltstiftido 'före jordens skapelse', stiftunga f. 'anslag, 
försåt'.2  — I mit. finns sticht(e) n. 'anordning, (kyrkligt) stift', gestichte 
n. '(kyrkligt) stift', stichtelik 'fast, bestående', stichten 'stifta, grunda, 
föranstalta, uppbygga (i överförd användning) m. m.' (Schiller—Liilben). 

I fornlågfrankiskan finns belagda dels en infinitiv stihtan, dels ett 
pret. part. gestiftoda (nom. pl. fem.), båda återgivande lat. cedificare.3  — 
Medelnederländskan uppvisar bl. a. stichte 'kyrklig inrättning, kloster, 
stift', äv. 'provins', gestichte 'byggnad, inrättning; (kloster-) stift', 
stichten 'grunda, bygga, inrätta, anstifta, få till stånd, uppbygga (i 
överförd användning)'.4  

Fornfrisiskt stifta betyder 'bygga, grunda, iordningställa'.2  Så t. ex. 
i fornöstfris. herewegan and håmeswegan to stiftane 'att iordningställa 
härvägar och byvägar' .6  

Starka skäl tycks mig tala för att alla dessa kontinentalgermanska 
ord bör sammanhållas och uppfattas som bildade till ovannämnda 
*8ti1t-.7  Några bildningar till gammalt *stiht- skulle således icke föreligga 
på kontinenten. Betydelsen hos de hittills redovisade orden överens-
stämmer så väl, att man ogärna vill anta olika ursprungsformer för dem. 
Eftersom orden i både fht. och ffris. endast uppvisar bildningar med ft 
(stift-), vill man gärna av språkgeografiska skäl tänka sig, att ht i mit. 
och mned. stichten m. m. går tillbaka på ft. För att så är fallet 

1  Se t. ex. Pokorny, s. 1017 f., Franek's Etymologisch woordenboek der neder-
landsche taal, 1912, under Mat, stift, Hellquist E0 under stifta. 

2  E. G. Graff, Althochdeutscher Sprachschatz, 6, 1842, sp. 614 f. 
3  van Halten, Die altostniederfränkischen Psalmenfragmente, die lipsius'schen 

Glossen, 1902, ss. 44, 83. Om ft ,,,ht se aa, s. 144 f. 
4  Verwijs-Verdam, Middelnederlandsch woordenboek, 1885 ff. 
6  von Richthofen, Altfries. Wb, 1840, F. Holthausen, Altfries. Wb, 1925. 
6  van Helten, Zur lexicologie des altostfriesischen, 1907, s. 286. 
7  Så uppfattas de av Franek's Etymologisch woordenboek der nederlandsche 

taal, 1949, och av Kluge-Mitzka, Etym. Wb der deutschen Sprache, 1960. — 
Hellquist E0 för nfsax. stihtan, ags. stiht(i)an» till germ. *stihtian, »avi. av ett 
*stihti- =isl. stät(r)». stihtan är emellertid ej fsax. utan fornlägfrank., varför ht kan 
representera äldre ft. Även Falk-Torp EO och Torp E0 räknar med ord med gam-
malt ht i vgerm. på kontinenten. 
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talar åtminstone för mned:s del fornlågfrank. gestiftoda vid sidan av 
stihtan.1  

Det torde alltså inte vara möjligt att, som några etymologer har för-
sökt, finna något att säkert anknyta fvn. stett(r) till i kontinentalger-
manska språk. Det åberopade mned. ghestichte utgår med stor sannolik-
het från ett *8H/K Här måste emellertid ett enstaka, enligt uppgift 
östfrisiskt ordboksbelägg kommenteras. 

Falk-Torp E0 jämför under Stente med »ofris. stigt og stig 'stigetrappe 
ved gjxrde'». Torp E0 anför under stett »ofris. stigt», och de Vrijs för 
upp under stat »ofr. sticht 'zauntritt'». Holthausen2  nämner under 
stiht(i)an sticht Therstieg' men betecknar ordet som ud. (niederdeutsch). 

Alla dessa uppgifter återgår med säkerhet på ett belägg hos J. ten 
Doornkaat Koolman, Wörterbuch der ostfriesischen Sprache, 3, 1884, 
s. 313: »stig, stigt, Trittbrett mit einem dariiber liegenden Querholz, was 
als Steg zum Uebersteigen od. Ueberschreiten benutzt wird». Även en 
slags landgång sägs kunna kallas stig, stigt. Om ordens etymologiska 
ställning uppges: »Urspr. eins mit steg ... zu stigen». ten Doornkaat 
Koolmans belägg återgår åtminstone delvis på C. H. Stiirenbergs Ost-
friesisches Wörterbuch (1857), där det heter »Stigg, häufiger Stiggt 
'Steige', 'Stiege', Trittbrett mit einem dariiber angebrachten Querholz 
zum Hiniibersteigen; auch eine Vorrichtung am Ufer zum Aussteigen 
aus dem Schiffe». 

Då östfrisiskan sedan länge mycket kraftig har påverkats av låg-
tyskan — språket är nu så när som på några obetydliga rester utdött 
— måste man hålla den möjligheten öppen, att de av Stiirenberg och 
ten Doornkaat Koolman redovisade orden kan vara lågtyska och icke 
östfrisiska. 

ten Doornkaat Koolmans stigt — enligt Stiirenberg, som skriver stiggt, 
en vanligare parallellform till stigg — har tydligen av de ovannämnda 
förf. uppfattats som en vgerm. bildning av samma slag som fvn. stat, 
alltså <*stihti-. Men då ordet i övrigt icke kan beläggas vare sig i 
frisiska eller lågtyska dialektordböcker och alltså tycks åtminstone i 
senare tid vara mycket lokalt, ställer man sig ovillkorligen skeptisk 
inför en sådan bedömning. Inte nog med att vi i så fall här skulle ha 
bevarad en i övrigt i vgerm. språk icke belagd ti-avledning till roten i 
stiga, denna bildning skulle ha utsatts för samma, rätt speciella betydelse- 

1  Pokorny skriver (s. 1018): »anfrk. atihtan (=ahd. atiftan?)*. 
2  Altengl. etym. Wb, 1934. 
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utveckling som motsvarande nordiska ord har genomgått i Danmark 
och Sydsverige. Det bör framhållas, att det allmänna, redan fornspråk-
ligt belagda ordet för klivstätta i vgerm. språk utgörs av en ilö(n)-
avledning till svagstadiet i stiga. (Se närmare ovan, s. 99.) Man vill 
helst anta, att t i stig(g)t har uppkommit på annat sätt — förmodligen 
i sen tid — än ur det urgamla suffixet -ii. Att formen utan t, stig(g), 
skulle vara den äldre, härför talar ett förhållande i närliggande Ity. 
dialekter. 

I Mensing, Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch (1927-35) finner 
man under Steg (Stegg, Steck) n. betydelserna 'Brett zum elerschreiten 
eines Grabens', 'Gangbalken iiber ein Gewässer', 'Briicke von Land 
auf ein Schiff' och under »Besondere Bedeutungen»: 'Tritt zum Ober-
steigen eines Zauns oder Walls' från Angeln med synonymhänvisning till 
Stegets. 

Om alltså inga säkra exempel på ord utgående från *stiht- kan på-
visas i vgerm. språk på kontinenten, måste vi räkna med att en gammal 
förbindelse ht föreligger i ett par feng. verb, nämligen i stihtan (pret. 
stihte) och stihtian (pret. stihtode)1  med betydelserna 'inrätta, anordna, 
bestämma, styra'. Verben används flera gånger för att återge lat. dispo-
nere. Av stihtan är dessutom betyd. 'anstifta, uppegga' belagd. Härtill 
finns avledningarna stihtencl m., stihtere m. och stihtung f. Verben före-
kommer även med prefixen fore- och ge-. (Se Bosworth-Toller.) 

Alla som har yttrat sig om feng. stihtan, stihtian har menat, att orden 
hör samman med roten i verbet stiga.2  Orden bör i så fall närmast vara 
bildade till en ti-avledning, *stihti-, till denna rot, och sålunda formellt 
identiska med fvn. stäta.3  Mot ett direkt sammanställande av feng. 
stihtan, stihtian och fvn. data talar dock ett par förhållanden. 

Först måste framhållas, att feng. stihtan, stihtian och fvn. stata inte 
används på samma sätt. De feng. verben betyder 'inrätta, anordna, 
bestämma; anstifta, uppegga', det fvn. 'främja, hjälpa, understödja' 
och det no. stetta 'hjälpa, tjäna, göra gagn, tillfredsställa o. dyl.'.4  De 

1  I feng. finns inga spår av övergång fl >ht. (Sievers-Brunner, Altengl. Gram., 
1951, § 232.) De feng. verben är så väl och så tidigt belagda, att man, såvitt jag 
förstår, inte gärna kan räkna med lån från fornsax. eller fornlågfrank. — stihtian 
böjs som ett 5-verb (så gör f. ö. äv. fornlikfrank. gestiftocla), stihtan som ett ia-verb. 

2  Se bl. a. nyss anf. litt. samt F. Holthausen, Altengl. etym. Wb, 1934. 
3  Jag bortser här från att feng. uppvisar inte endast ett utan även ett 5-verb 

(stihtian). 
4  Möjligen har vissa förf. förletts att nära sammanställa de feng. och fvn. verben 

av Cleasby-Vigfussons ovan (s. 115) påpekade felaktiga betydelseuppgift. 



141 

betydelser som fvn. ståta, no. dial. stetta uppvisar låter sig naturligt 
anknytas till grundbetyd. 2 av stät(r), stett 'underlag, fotstycke (stöd)'. 
(Jfr ovan, s. 115 f.) 

Det kan vidare påpekas, att inga säkra spår av en ti-avledning till 
roten i stiga kan påvisas i vgerm. språk. (Se strax ovan.) Detta förhållande 
utgör naturligtvis alls inget allvarligt hinder för tanken, att de feng. 
verben är bildade till en dylik avledning. Denna kan ju ha kommit ur 
bruk eller inte råkat bli belagd i den feng. litteraturen, som nog i likhet 
med annan fornspråklig litteratur ger en tämligen skev bild av ord-
förrådet, i det att de konkreta, vardagliga orden är starkt underrepresen-
terade i förhållande till de abstrakta. Det är emellertid viktigt att slå 
fast, att om denna ti-avledning har funnits i feng. (eller tidigare), så 
kan den inte gärna ha haft samma konkreta betydelse som i västnordis-
kan, då de feng. och fvn. verben, som vi nyss såg, uppvisar från varandra 
rätt avvikande betydelser.' Feng. stihtan, stihtian och fvn. ståta och de 
till grund för dessa verb liggande substantiven kan alltså möjligen jäm-
ställas i fråga om bildningssätt, däremot knappast ur betydelseutveck-
lingens synpunkt. Då det gäller att klarlägga den betydelseutveckling 
som fvn. ståt(r) har genomgått, lönar det sig alltså föga att gå till 
dessa feng. verb för att söka efter paralleller. Än mindre har vi rätt att 
tänka oss, att de feng. och fvn. bildningarna med här behandlade be-
tydelser skulle gå tillbaka till ett gemensamt språkskede. 

Det kan tilläggas, att utgångspunkten för diskussionen ovan har 
varit den av handböckerna allmänt återgivna åsikten, att feng. stihtan, 
stihtian är bildningar till roten i stiga. Det är emellertid alls inte säkert, 
att denna uppfattning, som väl framför allt har sökt stöd i just fvn. 
ståt(r), ståta v. och de ovan diskuterade mit. och mned. orden, är 
riktig.2  

Det finns alltså ingen bärkraftig grund för antagandet, att stett 
'något att stiga på' och stett 'fot(stycke), underlag' skulle vara två 
etymologiskt skilda ord. Det förefaller vidare, som om det vgerm. 
appellativa material, med vilket man har sammanställt fvn. ståt(r) icke 
skulle vara etymologiskt besläktat med detta ord. Slutligen torde de 
feng. verben stihtan, stihtian och det till grund för dem liggande substan- 

1  Pokorny uppfattar uppkomsten av de feng. verbena betydelser så: »(*auf eine 
Basis stellen ) einrichten, ordnen» (s. 1018). 

2  Falk—Torp gör i Norw.-dän. etym. Wb, 1910-11, under Stift II, ett försök att 
anknyta feng. atihtan i betyd. 'anstifta, uppegga' till roten *ateig, 
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tivet inte vara att ur semantisk (kanske inte ens ur formell) synpunkt 
direkt sammanställa med fvn. stata v., ståt(r). 

Under sådana förhållanden återstår endast att behandla betydelse-
förhållandena ur rent nordisk synpunkt och söka anknyta grundbetyd. 2 
'fot(stycke, underlag' till den abstrakta betydelse, som umo. *stihtiR 
kan antas ha haft från början eller till någon konkret användning av 
ordet, tillhörande betydelseområdet för grundbetyd. 1 'något att stiga 
på'. Ett sådant anknytningsförsök möter inga svårigheter. 

Om man utgår från en betyd. 'något som höjer sig, skjuter upp (och 
utgör fotstycke eller underlag)', kunde ordet ge intryck av att vara ett 
nomen agentis till verbet stiga. Att den vanliga betyd. 'fot(stycke) eller 
underlag under skilda slags föremål' skulle ha vuxit fram ur en gammal 
agentiell användning av urno. *stihtiR, är emellertid av flera skäl högst 
osannolikt. Avledningarna med ieur. -ti är normalt nomina actionis, icke 
nomina agentis.' Det torde inte finnas något säkert exempel på en ti.. 
avledning som i nordiska språk uppvisar en tidig agentiell betydelse. 
Den betydelse hos verbet stiga, nämligen 'höja sig', som förutsättes, om 
no. st ett i den här diskuterade användningen av gammalt vore ett 
nomen agentis, 'något som höjer sig, skjuter upp', synes vidare vara 
sen i nordiska språk2  och har knappast förelegat, då denna användning 
av fvn. stät(r) uppkom. Som gemensamt för de föremål som kallas 
stät(r) har ovan (s. 112 f.) framhållits, att de utgjorde underlag eller stöd 
för något som vilade på eller som fästs ovanpå dem. Att under sådana 
förhållanden anta ett äldre betydelseinnehåll 'något som höjer sig, 
skjuter upp' utan föreställningen av en stödjande funktion hos före-
målen ifråga är knappast tillåtet. 

Vid behandlingen av grundbetyd. 1 har givits talrika exempel på 
föremål, som man steg på för att nå högre upp och vilka därför kallades 

1  K. Brugmann, Vergleichende Laut-, Stammbildungs- und Flexionslehre 
der indogerm. Sprachen, 2: 1, 1906, s. 428 if. De av Brugmann, aa, 2: 1, ss. 611, 
615, anförda nomina agentis på -ti är alla personbeteckningar. Ingen av dem utom 
det svårbedömbara got. gasts, fvn. gestr är germansk. (Om lat. hostia, got. gasts 
osv. har Ivar Lindquist uttalat sig. Se G. Liebert, Das Nominalsuffix -ti- im Alt-
indischen, s. 182 f.) Find. ex. på ti-avledningar med agentiell användning lämnar 
Liebert i aa, s. 129 if. Han uppfattar denna deras funktion som sekundär. I fort-
sättningen (s. 142 ff.) diskuterar Liebert den av vissa förf, framlagda meningen, 
att ti-avledningarnas abstrakta betydelse åtminstone till en del skulle vara sekundär 
och den konkreta primär. Han visar, att stöden för en sådan uppfattning är ytterst 
svaga. 

2  Se ovan, s. 109, not 1. 
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st4t(r), stcUt(ta) m. m. Tidigast var det väl endast fråga om något som 
höjde sig över marken, lämpat att stiga på, en sten, ett stycke av en 
stock el. dyl. En betyd. 'något som skjuter upp, avsett att stiga på' 
eller 'stöd för foten, då man stiger' framträdde. Härur uppkom grund-
betyd. 2 'fot(stycke), underlag' genom att betydelseinnehållet vidgades 
på så sätt, att föreställningen av ett stigande försvann, varigenom det 
som sköt upp, objektet, kom att kunna uppfattas som. stöd inte endast 
för en stigandes fot utan för olika ting som placerades ovanpå. 

En omständighet, som säkert gynnade denna undanträngning av 
föreställningen av ett stigande, var att subst. * stihtiR >stat(r) genom 
ljudförändringar kom att få en från verbet *sti3an> stiga starkt avvi-
kande gestalt. Möjligheterna att associera verbalsubstantivet med 
verbet blev tidigt mycket små. 

Ett belägg för att ett nomen actionis till ett rörelseverb kan få be-
tydelser av typen 'underlag, fotstycke' utgör gr. gag 'steg, gång; 
grund, underlag', en ti-avledning till svagstadiet av verbet pccivco 'gå', 
till bildningen identisk med got. (ga-)qumks.1  Ordet används t. ex. om  
foten på en skål, i vilken man blandar vin med vatten, om sockeln till 
en staty m. m. (Jfr lånordet bas.) 

En mera närliggande parallell utgör fvn. stig n., som vid sidan av 
sina vanliga betydelser 'steg som man gör under gång' och 'steg i en 
trappa eller stege' (se ovan, s. 107) även har kunnat användas om 'fot 
under föremål'. Fritzner meddelar endast två belägg, båda ur Heilagra 
manna sögur.2  I det ena är det frågan om benen på en pall (knakkr): 
ok voru prju stig unndir knackinum, i det andra om stöden under ett 
stort halster, på vilket Helige Laurentius pinades: iarnreckia, er gior var 
aa brandreidar mynd, ok stig (annan hs stigi) undir.3  

Samma speciella användning har ordet steg i en del svenska dialekter. 
Följande översikt kan ge en uppfattning om ordets utbredning och 
användning.4  
Värmland. bordssteg n. 'utfällbar träställning (el. ben) under skiva 
på fällbord' Dalby sn, Älvdals hd; bordssteg n. 'bordsben på gamla bord, 
korsställda ben i var ände med ett trä mellan' Vitsands sn, Fryksdals hd. 

1  Hj. Frisk, Griechisches etym. Wb, 1960—. 
2  C. R. Ungers utgåva, 1, 1877, ss. 429, 588. 
3  Fritzners betyd. 4, 'Krak' (dvs. 'pall') under stig n. är högst osäkert belagd. 

I det enda belägget (Mariu saga, udg. af  C. R. Unger, 1871, s. 1037) kan stig mycket 
väl avse ett trappsteg. 

4  Beläggen, som endast utgör ett urval, är hämtade ur ULMA:s samlingar i 
16:o och 4:o. Att ange uttalet har synts mig obehövligt. 
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Närke. stolssteg n. 'stolsben' Skagershults sn, Edsbergs hd; 1- bordssteg 
(ingen övers.) Hammars sn, Sundbo hd. 
Västmanland. steg n. 'underrede till bord, bestående av fyra till två 
kors hopslagna bräder' Järnboås' o. Nora snr, Nora o. Hjulsjö hd. 
Västergötland. steg 'fot på en stol' (ordet fot i denna anv. obekant) 
Forshems sn, Kinne hd; steg n. 'stolsben' Otterstads sn, Kållands hd, 
o. N. Fågelås' sn, Kåkinds hd; steg n. 'spinnrocksben' Korsberga sn, 
Vartofta hd; stolssteg n. 'stolsben' Länghems sn, Kinds hd. 
Småland. stolssteg n. 'stolsfot' Åsenhöga sn, Mo hd; steg n. 'fot uti en 
pall' Östbo hd (J. E. Lagergren 1861); bordssteg n. 'bordsben' Skärstads 
sn, Vista hd. 
Östergötland. steg n. 'ben på stol' Röks sn, Lysings hd; steg 'ben (på 
bord, stol el. dyl.)', bords-, stols-steg 'bords-, stols-ben' Ödeshögs sn, 
Lysings hd; steg n. 'ben el. fot på kokkärl' (»en järngryta med tre steg»), 
'ben på en bänk' Hovs sn, Göstrings hd; steg 'ben på en sågbock' Jär-
stads sn, Göstrings hd; steg n. 'ben el. fot under t. ex. soffa' Västerlösa 
sn, Vifolka hd; fyrstegebord 'små bord utan lämmar', 'litet bord utan 
rörliga skivor'2  Ulrika o. Nykils snr, Valkebo hd; stolssteg 'stolsben' 
Vists sn, Hanekinds hd; bordssteg V. Ny sn, Aska hd; steg n. 'ben på bord 
eller stolar' Kristberga sn, Bobergs hd; »bords fot men vanligare är 
bordsskank el. bordssteg» Vånga sn, Finspånga läns hd. 

Det har tydligen äldst inte varit fråga om bords- eller stolsben i 
vanlig mening, lodräta ben i bordsskivans eller sitsens fyra hörn — 
sådana ben på möbler var f. ö. i äldre tid ovanliga — utan steg har oftast 
varit ställningar eller underreden av olika slag, på vilka man har låtit 
bordsskivan, sitsen osv. vila. Många av dialektbeläggen återspeglar 
ännu detta. Det halster som nämns i det ena fvn. belägget tänktes tyd-
ligen vila på en ställning (stig) av något slag. Det är ur betyd. 'stöd 

1 Ett annat ord är stolsteg n. 'ansvällning av ögonlocket, liten inflammerad 
svulst vid randen av ögonlocket', behandlat av J. Sahlgren i Studia germaniea, 
tillägnade E. A. Kock, 1934, s. 305 tf. Sahlgren visar, att f.l. är identisk med fsv. 
stor P '(krans av) sidoskott'. Sjukdomen etolsteg (eg. stordsteg) botades bl. a. genom 
att man höll ett stolsben mot det sjuka ögat eller genom att man vred stolsbenet 
motsols intill svulsten (aa, s. 311). Sahlgren kände inte till stolsteg i betyd. 'stolsben' 
och talar om »felaktig folketymologi. Stolsben kallas icke stolsteg». Det är istället 
— efter överg. rp > tjockt 1 — fullständig identitet mellan sjukdomsnamnet och 
benämningen på det föremål, som ansågs bota sjukdomen. 

2  Härmed avses tydligen ett bord av numera vanlig typ med fyra ben (jfr strax 
nedan), inte ett fällbord eller en bordsskiva med en ställning under. 
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för något ovanpå liggande' som detta bruk av fvn.. stig, sv. dial. steg har 
vuxit fram, ett bruk som är fullkomligt parallellt med det sätt varpå 
stett används i en del norska dialekter. (Se härom ovan kap. VI.) Jfr sv. 
dial. bordssteg, järngryta med tre steg och stolssteg med no. dial. borstett 
'bordsben', grytstett 'fot under gryta' och stolstett 'stolsben'. 

Även grundbetyd. 2 'fot(stycke), underlag' låter sig alltså med säker-
het och utan större svårighet anknytas till den abstrakta betydelse 
som urno. *stihtiR kan antas ha haft. I och med att betydelseinnehållet 
förändrades på så sätt, att föreställningen av ett stigande försvann, 
förlorade emellertid stat(r) i semantiskt avseende helt kontakten med 
det verb som låg till grund för abstraktbildningen. (I formellt avseende 
hade kontakten försvagats tidigt på grund av substantivets ljudutveck-
ling.) Men i denna nya funktion kom ordet uppenbarligen att få en viktig 
plats i det semantiska systemet och fick genom sin konkreta anknytning 
en fast ställning i ordförrådet. Det kom framför allt att användas om 
ben eller fötter under flera slags vanliga bruksföremål. 

Samtidigt levde emellertid kvar betydelser av ordet av helt annan 
typ (utgående från grundbetyd. 1 'något att stiga på') med bevarad 
semantisk anknytning till verbet stiga. Även i denna betydelse fick 
ordet i delar av Norden en viktig plats i ordförrådet, framför allt därför 
att det användes om skilda slags klätteranordningar och därigenom 
kom att bli en hägnadsterm i södra östnorden. 

Det kan vara av intresse att se, hur på detta sätt två varandra ganska 
olika typer av sekundära, konkreta betydelser av ett ursprungligt 
verbalabstrakt, 'något att stiga på' och 'fot(stycke), underlag', mycket 
länge har kunnat leva till en del vid sidan av varandra och utvecklas 
oberoende av varandra i olika riktningar. I vissa trakter och miljöer 
har dessutom funnits och finns ännu en sekundär, abstrakt betydelse 
'värdighet, stånd'. Om blott sådana olika betydelser av historiskt samma 
ord — ur synkron synpunkt är det närmast fråga om homonymer — 
icke brukas i varandra nästående språksituationer, kan de leva sida vid 
sida utan att språkets krav på klarhet åsidosättes. 

10 — 644110 S. Fries 



Zusammenfassung 

I. Einleitung 

Eine ti-Ableitung zur Schwundstufe von idg. *steigh- `schreiten, steigen' 
ist nur in den gerraanischen Sprachen bekannt, wo sie friih *stihti- ge-
lautet haben diirfte. Die Bildung läBt sich nur in nordischen Sprachen 
nachweisen, wo sie sich regelmäBig zu awnord. stat, aschwed., adän. 
stie-t(ta) entwickelt hat. (In Dänemark und dem gröBten Teil Schwedens 
kommt die schwache Form vor.) 

Mit dem Suffix -ti wurden Verbalabstrakta gebildet. Die abstrakte 
Bedeutung des Wortes, `(das) Steigen', läBt sich indessen nicht belegen. 
Das Wort scheint sehr frilh konkrete Funktion angenommen und dabei 
eine Menge verschiedener Bedeutungen bekommen zu haben. Unter 
diesen sind zwei Hauptgruppen zu unterscheiden. In der einen ist der 
semantische Zusammenhang mit dem Verb ungebrochen, in der anderen 
ist ein solcher Zusammenhang nicht mehr klar zu erkennen. Diese 
Bedeutungsgruppen können auf je ihre Grundbedeutung zuriickgefiihrt 
werden, 1) 'etwas zum Daraufsteigen', 2) `FuB(stiick), Unterlage'. In 
einem groBen Teil des Nordens ist das Wort ein Einhegungsterminus ge-
worden. Die Bedeutungen, die auf die Grundbedeutung 1 zuriickgehen, 
sind in der vorliegenden Untersuchung so aufgeteilt worden, daB die 
Einhegungstermini för sich diskutiert werden. 

II. Formeniibersicht und Kommentar 

Die Formen des Wortes in schwedischen, dänischen und norwegischen 
Dialekten gehen aus den Karten 1-3 hervori. In Dänemark, dem säd-
lichen und östlichen Schweden sowie in den schwedischen Siedlungs-
gebieten Finnlands und Estlands hat das Wort schwache Form. — -ner 
das Genus s. Kap. VIII. — Das Wort zeigt in den alten Sprachstufen 
(Aschwed. usw.) den am wenigsten gewöhnlichen Quantitätstyp: langen 
Vokal +langen Kons. Dieser ist jetzt nirgendwo erhalten. In der Regel 

1  Karten und Bilder sind mit Hilfe des Verzeichnisses S. 4 f. aufzusuchen. 
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ist der Vokal verkiirzt worden. Im Osten des schwedischen Sprach-
gebietes ist jedoch der lange Vokal bewahrt und der Konsonant verkiirzt 
worden. (Karte 1.) — In Dänemark, Götaland und einem Teil von 
Svealand scheint der Stammvokal am ehesten auf c ( <J) zuriickzugehen, 
im tibrigen hauptsächlich direkt auf In gewissen Gegenden hat sich e 
zu i verengt. (Karte 1.) — In Teilen Dänemarks (Karte 2) kommt ein 
n vor dem t vor, stcente, eine Form die in die dänische Reichssprache einge-
gangen ist. Der Grund fiir diesen Einschub ist schwer zu finden. Keine 
der bisher gegebenen Erklärungen (Falk—Torp, Etym. Wb., und Ordbog 
over det danske Sprog) ist befriedigend. 

III. Grundbedeutung I 'etwas zum Daraufsteigen' ohne 
Anknäpfung zur Einhegungsterminologie 

Bedeutung A `Steine zum Darauftreten, P/laster; Weg'. Die erstge-
nannten Bedeutungen kommen im Aisl. und im Nisl. (auch `Trottoir') 
vor. In der aisl. Skaldendichtung wird stat als Umschreibung (heiti) 
fur vegr gebraucht. 

Bed. B `Absatz an einem Fasen oder einer Maner, steiler Flad an 
einer Felswancl, hochgelegene Stelle' kommt im norwegischen Slidwesten 
(Karte 3) und auf den Shetland- und den Färöer-Inseln (nur in Orts-
namen) vor. Semantische Parallelen zu dem Wort in diesen Bedeutungen 
sind norw. dial. gått ( <awnord. gcitt <urg. *ganhti-) `Absatz an einer 
Bergwand, so groB, daB man Halt far den Full hat' und wahrscheinlich 
auch awnord. *steig f. ( <urg. *stai3o-), belegt nur in Ortsnamen, Steig, 
Steg usw. Als weitere Parallelen diirfen sicherlich in den meisten Fällen 
die in Ortsnamen gewöhnlichen awnord. klif n., kleif f. betrachtet werden. 
(Anders z. B. de Vries, Altnord. etym. Wb.) — Sekundär ist die Unterbed. 
B 1 `rechtwinkliger -nerrest einer waagerechten Masse (z. B. von Torf, 
Brei)', die in Hordaland vorkommt (Karte 3). 

Bed. C `Treppe in oder an Gebäuden, Stufe einer solchen Treppe' 
(Bild 1) hat das Wort in einigen Teilen des Inlands im stidlichen Nor-
wegen (Karte 3) und in einigen Kirchspielen nördlich des Siljan in Da-
larna. Bed. C ist nur in Gegenden belegt, die dafiir bekannt sind, alter-
ttimliche Sprachztige zu bewahren, und man kann annehmen, daB sie 
gröBere Verbreitmag gehabt hat. Einige im Verhältnis zur Bed. C sekun-
däre Verwendungen des Wortes, aus verschiedenen Gegenden belegt, 
sttitzen diese Annahme, z. B. `Kerbe in gewissen Gegenständen (Balken, 
Fallenstäben)' (Unterbed. 0 2) aus dem stidlichen Dalarna, leere, kern- 
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lose Partie der Getreideähre' (C 3) aus dem östlichen Jlitland, aus Fiinen 
und Gotland, `Unebenheit, die entsteht, wenn man Wolle oder Haar 
schneidet oder wenn man Gras mäht' (C 4) aus Västergötland und Hal-
land, sowie `Latte in einer Futterraufe, einem Gatter oder einem Heu-
wagen usw.' (C 6) aus Ångermanland (Schweden), Nagu (Finnland) und 
möglicherweise Nuckö (Estland). 

Bed. D Trittbrett in Form eines liegenclen Stammes oder Bretts', die 
der Bed. C nahesteht, ist nur in Dalarna belegt. Da derartige Tritt-
bretter in der Regel ans gespaltenen Stännnen bestanden, haben in 
gewissen Fällen gespaltene Stämme mit anderer Funktion — wie Ge-
stelle verschiedener Art — dieselbe Benennung erhalten (Unterbed. 
D 1 und D 2). 

Zusammenfassung von Kap. III. In hier behandelten Bedeutungen 
scheint das Wort lange auf dem Rtickzug gewesen zu sein, was teils 
darauf beruhen kann, daB die Gegenstände, mit welchen das Wort 
verknäpft war, allmählich weniger zentral wurden und in gewissen 
Fällen ganz auBer Gebrauch kamen, teils darauf, daB aschwed., adän. 
stet(ta) und anorw. stät anscheinend schon friih auf Weisen verwendet 
wurden, die sachliche Ankniipfungen mit einer ganz anderen Konkur-
renzkraft gaben als hier behandelte Bedeutungen. 

IV. Grundbed. 1 'etwas zum Daraufsteigen' als 
Einhegungsterminus 

Bed. E `teilweise niedergerissener Teil einer Einfriedigung, Liicke in 
einer Einfriedigung'. Nach älteren dänischen Dorfordnungen muBte 
derjenige Strafe zahlen, der stetter, stenter an der Einhegung eines 
andem verursachte oder solche an seiner eigenen nicht beseitigte. Eine 
ähnliche Verwendung des Wortes ist von Gotland bekannt. 

Bed. F Eingang zum Kirchltof, „stiglucka" kommt innerhalb eines 
sprachgeographisch zusammenhängenden Gebietes vor, bestehend aus 
dem nörcllichen und westlichen Jlitland (die ungefällten Figuren auf 
Karte 2), Teilen der schwedischen Westkiiste und dem norwegischen 
Sörland (Karte 3). In dem die Kirche betreffenden Abschnitt des 
aschwed. Gesetzbuches von Småland kommt die Bedeutung vor. Sie ist 
auch in späterer Zeit aus dem siidlichen Småland belagt. — Eine öffmmg 
in einem GuBeisenofen (Unterbed. F) gleicht einer Kirchhofpforte (Bild 2). 

Bed. G `Gatter' (entweder die öffnung im Zaun oder das womit man 
die öffnung sperrt) kommt in einem siidschwedischen Gebiet vor (Karte 4), 
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in Nuckö (Estland) und in Voss und Valdres (Norwegen). Entstehung 
der Bed. G wird unten besprochen. 

Bed. H `tbergang fiber eine Einfriedigung, Zauntritt' hat gröBere 
zusammenhängende Verbreitung als die iibrigen. Die Verbreitung geht 
aus den Karten 2 (die gefilllten Figuren), 5 und 6 hervor. Zauntritt 
(„klivstätta") wird in einem Exkurs behandelt. (S. unten.) — Eine 
Bedeutung 'Steg iiber einen Wasserlauf (Unterbed. H 1), sporadisch 
vorkommend in Dänemark und Schonen, diirfte im Verhältnis zur 
Bed. H oder zu einer allgemeineren Bed. Tbergang iiber ein Hindemis' 
sekundär sein. 

Exkurs. Zauntritt („klivstätta") im Norden 

Die Verbreitung des Zauntritts im Norden geht aus Karte 2, deren 
geföllte Figuren im GroBen gesehen das Vorkommen in Dänemark 
zeigen, und aus den Karten 5 und 6 hervor, welche auBerdem mit einem 
dfinnen waagerechten Strich Angaben, daB der Zauntritt in einer ge-
wissen Gegend fehlt, bezeichnen. Der Zauntritt im Norden scheint eine 
sildöstliche Erscheinu.ng  zu sein, die wahrscheinlich letztlich vom 
Kontinent kommt. Der Zauntritt hat sich ein Stäck nach Norden ver-
breitet, in Schweden ungefähr bis zu der sogen. fäbod-Grenze. In west-
nordisches Gebiet ist er nur unbedeutend eingedrungen. Das reichliche 
Vorkommen in Finnland — auffallend, wenn man die Situation in Norr-
land vergleicht — ist wahrscheinlich eine Folge der Verbreitung von 
Schweden aus, kann aber auch auf EinfluB von Osten beruhen. 

Die Konstruktion des Zauntritts geht aus den Bildern 3-8 hervor. 
Der dänische Zauntritt besteht of t aus einer in einer schmalen öffnung 
im Zaun angebrachten Sperrvorrichtung aus Holz, gewöhnlich mit einer 
Klettervorrichtung (Bild 3). Die Sperre kann auch ein schmallanger 
hochkant gestellter Stein oder ein gabelförmig geteilter Stamm mit 
Trittbrett (Bild 8) sein. — Der gewöhnliche Zauntritt-Typ in Schweden 
ist der, den Bild 7 zeigt. Er ist sehr expansiv gewesen und hat sicherlich 
eine Anzahl älterer Typen, die nun hauptsächlich in Randgebieten vor-
kommen, verdrängt, z. B. solche , die Bild 5 (u. a. östliches Uppland, 
Finnland) und Bild 6 (vor allem Gotland) zeigen. 

Die Benennungen tär den Zauntritt gehen aus den Karten 2 (die 
gefällten Figuren), 5 und 6 hervor. Der dominierende Terminus in 
Dänemark und Schweden ist stcette, stcente, stätta usw. In dem siid- 
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schwedischen Gebiet, wo stätta die Bed. G hat, kommen jedoch andere 
Wörter vor. Ebenso in den nördlichen Randgebieten der Verbreitung 
des Zauntritts. Dorthin ist der G-egenstand gelangt, jedoch nicht der 
Terminus, was zum Teil darauf beruhen kann, daB schwed. stätt(a), 
norw. st ett dort bereits andere Funktionen hatten. Terminologischer 
Zusammenhang mit wgerm. Sprachen fehlt. Gegen die nordische ti-
Ableitung zu stiga stehen i/ö(n)-Ableitungen wie mhd. stigel(e), mnd. 
stegel(e), fries. stegelk, ae. sti3o1, 5ti3e1. 

Zusammenfassung von Kap. IV. Bed. E deutet an, wie die Entstehung 
der Bed. G zu verstehen. ist. Um die Einhegung an einer Stelle, wo sie 
leicht Zerstörung ausgesetzt war — einer Stelle, stätta o. dgl. genannt 
(Bed. E) — zu schiitzen, konnte man eine Sperre irgendeiner Art auf-
bauen. In einem Gebiet in Sfidschweden hat die Sperrvorrichtung die 
Form eines Gatters. Vielleicht kann der oben beschriebene dänische 
Zauntritt-Typ — eine Sperre mit Klettervorrichtung — zumindest teil-
weise auf dieselbe Weise herausgewachsen sein. 

V. Der Zusammenhang zwischen Grundbedeutung 1 'etwas zum 
Daraufsteigen' und der ältesten Funktion des 

Verbalabstraktums 

Gemeinsam fik die unter Grundbed. 1 zusammengefährten Bedeu-
tungen ist, daB sie mehr oder minder direkt auf eine am ehesten lokal-
bezeichnende Bedeutung `Stelle wo Steigen stattfindet' zurfickgefährt 
werden können. Es kommt oft vor, daB nomina actionis zu Verben der 
Bewegung, wenn sie konkretisiert wurden, zu Bezeichnungen der Stelle 
geworden sind, auf der die Ortsveränderung stattfindet. Eine Anzahl 
weiterer Beispiele hierfär werden geliefert. Da das Verb awnord. stiga 
so wie seine Entsprechungen in anderen idg. Sprachen oft verwendet 
wird, um Ortsveränderung in der Horizontale zu bezeichnen, kann es als 
auffallend erscheinen, daB die ti-Ableitung zu stiga fast ausschlieBlich 
Vorrichtungen bezeichnet, mit deren Hilfe man sich in der Vertikal° 
fortbewegt. Offenbar sind Verbalabstrakta zu Verben der Bewegung bei 
der Konkretisierung gem mit speziellen Vorrichtungen, die diese Be-
wegung erleichtern sollten, verknäpft worden. Das Objekt, auf das man 
beim Steigen in der Vertikale stieg, ist als etwas Wesentlicheres hervorge-
treten als das entsprechende Objekt beim Steigen in der Horizontale. 
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VI. Grundbedeutung 2 ‘Fu.13(stiick), Unterlage' 

Auf westnordischem Gebiet wird das Wort verwendet fiir Unterlagen, 
FuBstiicke, FilBe oder Beine unter verschiedenen Gegenständen, z. B. 
Bechern, Gläsern, Lampen, Möbeln, Gebäuden des stabbur-Typs (auf 
Pfählen stehend). In Norwegen kommen Zusammensetzungen vor wie 
bordstett `Tischbein', grytstett `FuB unter einem Kochtopf' und sengjest ett 
'der Teil des Bettpfostens, der unter dem Bett ist'. Im Anorw. und Aisl. 
ist u. a. statarker, in der Regel `Abendmahlskekh', belegt. 

Das Wort stette f. Wanne auf kommt in Tröndelag und auf 
dem östland in Norwegen vor. Es kann zu stett `FuB' mit dem Suffix 
-ön gebildet oder möglicherweise aus einer Zusammensetzung mit 
stett als erstem Glied herausgelöst worden sein. 

Das awnord. Verb stOta und seine neunordischen Entsprechungen 
haben Bedeutungen wie `fördern, helfen, unterstiitzen', fur die man 
eine Grundbed. Stiitze bilden fik' erkennen karm.. Das Vorkommen von 
stette f. und stMa v., beide zu stat in der Bed. TuB(stiick), Unterlage' 
gebildet, zeigt, daB diese Bedeutung ziemlich alt sein muB. 

VII. Die abstrakten Bedeutungen 

Das Wort ist im Awnord. als Abstraktum in folgenden Bedeutungen 
verwendet worden: 1) 'Stand, Wiirde, Gesellschaftsschicht', 2) Stellung, 
Situation, Zustand', 3) `Generationsstufe in einer Familie' und 4) 'Grad'. 
Die abstrakten Bedeutungen sind durch Bedeutungsentlehnung zu-
standegekommen. Man kan.n in mehreren Fällen klar zeigen, daB stät(r) 
lat. graclus wiedergibt (nicht status, wie Cleasby—Vigfusson angeben). 

VIII. Genus 

Auf ostnordischem Gebiet hat das Wort, mit wenigen und wahr-
scheirdich ziemlich spät entstandenen Ausnahmen, fem. Genus. Auf 
westnordischem Gebiet kann es mask. (Norwegen und Färöer), fem. 
(Norwegen und Island) oder neutr. (Norwegen) sein. Vber das Genus in 
Norwegen s. Karte 3. Das neutr. Genus därfte im Verhältnis zum fem. 
sekundär sein. Ein Gegensatz stätr f. scheint indessen schon 
fra auf westnordischem Gebiet vorgelegen zu haben. Dieser ist mit 
dem bekamaten Umstand in Verbindung zu setzen, daB gewisse Wörter, 
die ti-Stämme zu sein scheinen und mit fem. Genus im östlichen Norden 
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gut belegt sind, im Awnord. mask. Genus haben können. Stät f. hat 
jedoch auf westnordischem Gebiet gröBere Verbreitung als Fem.-
Formen von Wörtern desselben Typs (byrå, drwtt usw.) im allgemeinen 
haben. Man darf sich vielleicht vorstellen, daB die Gruppe mask. Wörter, 
die wahrscheinlich urspriinglich fem. ti-Stämme gewesen sind, insoweit 
nicht vollständig einheitlich ist, als der Genusilbergang nicht durch 
genau dieselben Faktoren hervorgerufen worden sein und auch nicht bei 
allen Wörtern gleichzeitig stattgefunden haben därfte. 

IX. Der Zusammenhang zwischen Grundbedeutung 2 
'Fuji (stäck), Unterlage' und der ältesten Funktion 

des Verbalabstraktums 

Es ist nicht berechtigt, daB man — wie es geschehen ist — stät(r) 
in der Grundbed. 1 und stät(r) in der Grundbed. 2 als etymologisch 
verschiedene Wörter betrachtet. Gewisse Etymologen haben bei der 
Behandlung von awnord. stät(r) usw. wgerm. Wortmaterial herange-
zogen, u. a. mndl. ghestichte `Grundstein' < `das worauf man steigt'. 
Man hat in wgerm. Sprachen mit zwei etymologisch verschiedenen Bil-
dungen gerechnet, *stift- und *stiht-, welche in Gegenden mit dem 
ebergang /t> ht später schwer getrennt zu halten sind. Eine Prilfung 
des kontinentalgermanischen Materials zeigt jedoch, daB alle hierher 
gehörenden Wörter als zu *stift- gebildet aufgefaBt werden können und 
wohl auch sonen. (Ofries. stigt ist wahrscheinlich eine späte Umbildung 
von stig mit derselben Bedeutung.) 

Die ae. Verben stihtan, stihtian mässen jedoch altes ht enthalten, und 
man hat gemeint, daB sie mit der Wurzel in stiga zusammengehören. 
In diesem Fall können sie zu der ti-Ableitung *stihti- gebildet und somit 
Parallelen zu awnord. stata sein. Gegen eine solche direkte Parallelsetzung 
sprechen zwei Umstände. Die ae. Verben und awnord. ståta haben nicht 
die gleichen Bedeutungen. Keine sicheren Spuren einer ti-Ableitung zu 
stiga können in wgerm. Sprachen nachgewiesen werden. Falls es eine 
solche im Ae. (oder friiher) gegeben hat, so hat sie, als die Verben gebildet 
wurden, schwerlich dieselbe konkrete Bedeutung wie im Awnord. gehabt, 
da die ae. und die awnord. Verben auf verschiedene Weise verwendet 
werden. Ae. stihtan, stihtian und awnord. stäta und die diesen Verben 
zugrunde liegenden Substantive können also möglicherweise hinsichtlich 
der Bildungsweise gleichgestellt werden, dagegen kaum unter dem 
Gesichtspunkt der Bedeutungsentwicklung. Grundbed. 2 von stät(r) ist 
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im Norden sicherlich selbständig frilh hervorgewachsen. Aus einer Bed. 
'etwas das aufragt, bestimmt, darauf zu steigen' oder `Stiitze fik den 
FuB, wen.n man steigt' konnte die Grundbed. 2 TuB(stiick), Unterlage' 
entstehen, wenn der Bedeutungsinhalt auf die Weise erweitert wurde, 
daB die Vorstellung eines Steigens verschwand, wodurch das, was auf-
ragte, das Objekt, als Stiltze nicht nur fiir den FuB eines Steigenden, 
sondem fik verschiedene darauf angebrachte Dinge aufgefaBt wurde. 



Källor och litteratur samt viktigare förkortningar 
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Ord- och namnregister 

Här upptas ej de skiftande formerna av ordet stätt(a). (Om dessa se särskilt 
kap. II.) Däremot medtas sammansättningar, i vilka ordet ingår, dock ej 
sådana med f. 1. kliv-, klev-, klöv- osv. (Om dem se särskilt s. 90 f.) - Alla 
icke nsv. ord eller ortnamn är försedda med uppgift om vilket språk de tillhör. 
Av utomgermanska ord medtas endast finska. 

astua fi 95, astuttava fi 95f, ätt fvn 127. 
baksteke 22, betsel 21, bordsfot 144, bordsskank 144, bordssteg 140ff, 

bordstett no 110 145, bro 93, brundr fvn 126 128, brygga 93, bryggjestette 
no 113, bräde 92, -bilö fvn 127, burör fvn 125f 128, byrp fsv 125, byttgräs 21. 

church stile eng 61, clif vgerm 43. 
dottir fsv. 20 22 60, draat no 129, dråttr fvn 125ff 129, dråttur fär 129, 

dript fvn 127, drägg(e) 54f, dräggsteke 55, drxt fsv 125, Dysjastwttur fär 37. 
Fahrt nht 107, far fvn fsv 107, fiorper fsv 107, fi2r5r fvn 107, flåttr fvn 

126f 129, fleystett fvn 34, flytta 21, fläta 17, ford feng 107, frått fvn 127, 
fundr fvn 116 128, fart fht 107, fyrstegebord 145, fårstjätte 50, Fährte nht 
107, hest, fsv 106. 

gaatt(a) no 39 129, gakusts got 125, gap 65f, gardstode no 95, gått fvn 
106f 127 129, gauö fvn 127, gebeinze mht 28, gebOnte mlt 28, gestichte 
mlt mndl 138, ghestichte mndl 137 139, gipt fvn 127, Gjåannastattur fär 
37, gjögv fär 38, Gjönastattur fär 37, glasstett no 110, gnauö fvn 127, 
grautastall no 44, grautastett no 44, grind 95 101, grindkrakk no 93, grind-
stätt(a) 18, gripnäve 91, gr2ptr fvn 126, grytstett no 110 145, gustr fvn 
126, gångbro 93, gångstig 76, gångträ 81 92, gåt(t) 106, gorrstette no 113. 

hage 93, hagspång 81 93, håttr fvn 128, Henriksstett no 36, hitta 22, 
hliö fvn 65, kfuösmått fvn 127, häck 52, hönsstek 22. 

inn-at-gahts got 106. 
jalkapuu fi 96. 
kirkiustsetta fsv 59 102f, kirkjustett fvn 61, kjöttstette no 113, kleif-

fvn nisl 42f, Kleif fvn 43, kleiv fär no 42, kleppr fvn 43, klev 42 88ff, klif 
fvn nisl 42f, Klif fvn 43, klifa fvn 42, kliv 90 93, kliv fär 42, kliva subst 87, 
kliva v 42f 88ff, klivanbräde 92, klivanled 94, kliv(an)stege 93, klivarled 
94, kliv(ar)stöde 95, klivartroda 92, ldivbro 93 99, klivestode no 32 95, 
klivgrind 95, klivled 94, klivsteg 88, klivsten 91, klivstock 55, klivställe 95, 
klo 91, klona 91, klora 91, klova 91, klove 89, kluvuled 82 90, kluvusteg 
82 90, klyv fär 42, klyva 89, klyv(e) 89f, klyvekrakk no 93 99, klyv(e)led 
no 79 94, klåv 88ff, klö 89, klös(s)a 91, klös(s)ställe 95, klös(s)stätta 87 91, 
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klöv 88ff, krake 80 92, krakk no 93, lumatr fvn 126, kustus got 125, kvern- 
stode no 95, kyrkostätta 60, kätte 15. 

led 65 79 94 101f, ledhål 65, ledkrake 92, Listett shetl 38, lit 21, lita 21, 
125tr fvn 126, lyftled 66, lyftstätta 66, lätt 18, lösstjätte 51. 

måttr fvn 126f, meiskestette no 113, Millum Stattirnar fär 37, mjärdsteke 
22, mjölksteke 22. 

Niöari Stattur fär 37. 
oststette no 113, Ovan i Stattur fär 37. 
planka 91f, porras fi 95, porraspuu fi 95. 
rött(r) fvn 126ff. 
sagstede no 95, sått fvn 127, sått(ur) fär 129, sengjestett no 110, sjö 

feng 107, sind fht 107, sith fsax 107, skakk no 44, skallavrxt fsv 128, skitord 
91, skriöa fär 38, Skribustattur fär 37f, skrindstätt(a) 18, skuldr fvn 126 
128, skurör fvn 125f 128, skyldr fvn 126, skyr p fsv 125, skyttelled 66, 
skyttelstätta 66, skyttja 21, skårrygg 49, slaat no 129, slåttr fvn 126f, 
slättur fär 129, slitvarg 91, slät 18, smått fvn 127 129, smått fvn 126, smör-
stett(e) no 111 113, snåör fvn 126, sockerstett no 111, sockerstätt 111, 
spång 93 99, stack 136, staiga got 40 107, stake 136, stall no 44, stallur fär 
44, de Starastett shetl 38, Stattirnir fär 37, Statturin fär 37, stav(a) 114, 
Stech it 140, Steente It 28, steg 88 90f 107 143ff, Steg no 39f, stega 88, 
stegarna 41f, stege 22 51 57 93 99, stegel(e) mit 99, stegelk fris 99, Stegels 
It 140, Steg(g) It 140, Steian no 40, steig fvn 40ff, Steig no 39ff, steiga fht 
40 107, Steigen no 39f, steinstett no 69 87, stek 22, steka 22f, stönte mit 27f, 
Stett no 36, stetta v 115f 140f, stötta v 115f 137 140ff, stöttabaråtta nisl 
118, stettaknappar no 111, stöttamunur nisl 118, stötta(r)ker fvn 112 114, 
stöttarlauss fvn 112, Stettaråkeren no 35, Stettavei no 35, stettband no 111, 
Stette no 36, stettefat no 114, Stetten(e) no 35f 43 122, Stettins o' Grotin 
shetl 38, stice feng 136, sticht(e) mit mndl 138f, stichtelik mht 138, stichten 
mit mndl 138, Stiegel nht 99, stift fht 138, stifta ffris 138, stiftan fht 138f, 
stiftida fht 138, stiftunga fht 138, stig 88 93 107, stig fvn 42 107 143ff, 
stig »öfris» 139f, stiga 88 90 108f 137 142, stiga fvn 42 108 136f, stigbro 93, 
stigbräde 92, sti3e1 feng 61 99, stigel(e) inht 99, stig(g)t »öfris» 139f, stigha 
fsv 108, stigstätta 87, stih fht 136, stihtan feng flågfrank 115 138ff, stihtend 
feng 140, stihtere feng 140, stihtian feng 115 138ff, stihtung feng 140, stikill 
fvn 136, stikls got 136, stiks got 136, stile eng 61 99, stolpa 116, stolsteg 
144f, stolstett no 110 145, stordsteg 144, Storsteien no 39f, stort fsv 144, 
Stringa- Stringerstetts shetl 38, stuldr fvn 126 128, städja 41, ställe 95, 
stwnde da 28f, staender da 28 30, stxnge da 28f 70, stwntet da 47, stätta 
v 49f 115f, stättaktig 116, Staettarhils fär 37, Stättarud 39, stffittastriö fär 
118, stättbalk 52, stättet 48f, stättgärdsgård 101, stätthål 65, stättig 48, 
Stxttin å Gjögv fär 37f, Sttturin fär 43, stäva 114, stede no 95, stötta 
20 52, sulestxnte da 86, sulestffitte da 86, sultr fvn 126, smtt fvn 127. 

tela fi 95, tign fvn 131, tigund fvn 131, tilja 81 92f, tiljeled 81, torvstett 
no 44, tramp 93, trapp 41f, trappa 57, trin da 107, trod no 107, troda 80 
92, trip5 fvn 107, trä 92, trägg(e) 54f, trälg 54, träta 17, trö5 nisl 107, treiö 
fär 107, tvaat no 129, tvåttur fär 129, tät 18 23, tätting 21. 

'grift fvn 127, prwggi fsv 54f, pur& fvn 126 128, pvåttr fvn 126f. 
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ugnsstätta 41, ugnstramp(svrå) 41, urar fvn 126 128, uswahsts got 125. 
wahstus got 125, var mht 107, vaskarstette no 113, VilKargeraistwttir 

får 37, vist fvn 127, vittja 21, vrideld 91, vridled 66, vrätt 128. 
wtt fvn 127. 
olstette no 113, övergång 93, överklev 88, överkliv 90, överklivareställe 

95, överklyv(e) 89, överklåv 89, överklöv 88. 
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