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fr 
1. Inledning 

För 36 år sedan utkom Flora Elfdalensis, Älvdalens flora med artförteckning och 
kommentarer samt växternas älvdalska benämningar av C. G. Färje. Den lilla 
boken innehåller en inventering av samtliga vilda växter som förekommer i Älvda-
lens socken (med undantag för mossor, lavar, alger och svampar). Till denna är 
fogad en lista med älvdalska växtnamn (omfattande även några på mossor, lavar och 
svampar samt odlade växter). Den ordlista som jag här presenterar har en helt annan 
uppläggning och inriktning. Den är uppbyggd kring de älvdalska växtnamnen och 
saknar motsvarighet till Färjes artförteckning. Det språkliga materialet är i gengäld 
betydligt mer omfattande. Jag har också gjort mig mödan att försöka förklara de 
älvdalska namnen utifrån växternas utseende, användning eller andra tänkbara fakto-
rer. 

Den viktigaste källan till detta arbete har naturligtvis varit Färjes bok. Därifrån 
stammar t. ex. alla upplysningar om hur vanliga växterna är i socknen. Men jag har 
också utnyttjat ett stort antal andra källor, både skriftliga och muntliga, både tryckta 
och otryckta, både från modern tid och från äldre tider. Alla uppgifter om växtnamn 
har försetts med källhänvisningar i form av små upphöjda siffror och/eller bokstä-
ver. Dessa har sina ,motsvarigheter i källförteckningen sist i boken. Maximalt ges 
tre källhänvisningar, och i idealfallet är den första till en av de gamla handskrifter-
na, den andra till ett tryckt arbete och den tredje till en av mina egna uppteckningar 
från någon av Älvdalens byar. Färjes bok har med avsikt citerats sällan, detta för att 
läsaren bättre skall se vilka andra källor som finns att tillgå. En parentes kring hän-
visningen antyder en ofullständighet, oftast att källan inte ger upplysning om ordets 
betydelse. 

Ett synnerligen värdefullt material lämnades till Dialekt- och folleminnesarkivet i 
Uppsala av Ekorr Anders Andersson i Evertsberg (1898-1983). Ekorr Anders är 
främst känd som spelman och förvaltare av en ålderdomlig folkmusiktradition. Han 
var emellertid också mycket intresserad av botanik och medverkade flera gånger i 
Skansvakten med artildar om växter och växtnamn. Redan som barn fick han av 
äldre släktingar lära sig hur många växter hette på älvdalska och hur de hade an-
vänts. Det unika, men inte alltid lättolkade materialet har utnyttjats såväl av Fälje 
som av Levander & Björklund för Dalmålsordboken. I Skansvakten 1984 s. 11-12 
fmns två nekrologer över Ekorr Anders införda. 

Älvdalskan har en mycket komplicerad ljudlära, och några vedertagna rättstav-
ningsprinciper för språket existerar inte heller. Dessa båda omständigheter har med-
fört att de växtnamn man finner i handskrivna och tryckta källor uppvisar en myc-
ket stor variation i stavningen. Denna variation kan lätt misstolkas av den som inte 
är insatt i älvdalskans ljudlära. Därför har jag normaliserat stavningen så att i prin-
cip varje språldjud alltid stavas på ett och samma sätt. En tabell över förhållandet 
mellan skrivsätten i källorna och den här använda stavningen ges nedan efter inled-
ningen. 

Ålvdalslcan är inte enhetlig i hela socknen. De dialektala skillnaderna byarna 
emellan är stundom ganska stora. Det är dock inte alltid dessa kommer fram i käll-
materialet. Här har jag valt att återge de mest framträdande. Uttalet av diftongen i 
t. ex. gnol 'gul' kan variera starkt från trakt till trakt, ibland t. o m. inom en och 
samma by. Av flera skäl återger jag här alla dessa varianter med no. Det kan vidare 
vara bra att veta att växtnamn som i de centrala byarna öster om Dalälven slutar på 
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-bljomm [blomma] har formen -bljåmm i Åsen och i de flesta byarna väster om 
älven, medan de sydligaste byarna på ömse sidor om älven har varianten -blyömm. 

Jag återger i regel de älvdalska växtnamnen i obestämd form, trots att detta 
många gånger kan te sig onaturligt för en älvdaling. I älvdalskan använder man 
nämligen oftast bestämd form, då man benämner en växt. Detta avspeglas i Fäljes 
ordlista, där växtnamnen inte sällan ges i bestämd form. Här använder jag alltså 
obestämd form i enlighet med svenskt språkbruk, men i registret upptas även de be-
stämda formerna. 

Vid första anblicken kan det älvdalska växtnamnsskicket förefalla kaotiskt. Som-
liga växter saknar helt älvdalsk benämning, andra har ett namn, medan ytterligare 
andra kan ha två eller t. o. m. fler. Antalet namn beror nu inte bara på hur vanlig 
växten är. Det finns nämligen växter som är mycket vanliga i Älvdalen, men som 
inte tycks ha något älvdalskt namn. Samtidigt fmns det växter som inte alls hör 
hemma i socknen, som ändå har en älvdalsk benämning. Det avgörande är i stället 
om växten ifråga har varit användbar för människan eller om den på något sätt väckt 
människans uppmärksamhet. 

När en växt har mer än en älvdalsk benämning, kan det ha flera orsaker. Dels 
måste vi här — precis som på andra områden när det gäller älvdalskan — räkna med 
lokala variationer mellan byar och trakter inom socknen (t. ex. blåblyömgras : 
mållgras). Dels kan vi ha att göra med äldre och yngre namn (t. ex. myödtupp : 
rodklövertupp). Dels kan det vara fråga om mer eller mindre likvärdiga variatio- 
ner på ett och sanuna tema (t. ex. sjutahl : sjutadu). Dels kan namnen avse oli-
ka delar av växten (t. ex. byönnmuoså : salukuonn) eller växten i olika utveck-
lingsskeden (t. ex. pipistrott : lonnfenn). Dels kan det röra sig om olika varie-
teter av arten (t. ex. bliber : byönnber). Dels kan en av benämningarna ur-
sprungligen avse en annan växt (t. ex. dyndjkall : saurstraingg). Osv. 

Ibland används ett älvdalskt växtnamn om mer än en art. I vissa fall beror det på 
att man helt enkelt inte har skilt på dessa växter utan betraktat dem som en växt 
och därför naturligtvis givit dem ett namn (t. ex. waitkull). I andra fall kan två 
eller flera klart åtskilda växter ändå ha fått samma namn, därför att de delat just den 
egenskap som givit upphov till benämningen (t. ex. friekall). Man får inte heller 
utesluta att mångtydigheten ibland uppstått genom ett rent missförstånd (t. ex. 
skalausbljomm). Det gäller därför att vara försiktig vid tolkningen av namnen. 

De älvdalska växtnamnen har här "översatts" till svenska enligt tre principer, var 
och en markerad på sitt sätt. Som exempel kan tas skalausbljomm [skålhus- 
blomma], "dassblomma", 'rödblära'. Inom hakparentes ges den etymologiska, alltså 
ljudhistoriska motsvarigheten (den som åteifmns som uppslagsform i Dalmålsord-
boken), inom citationstecken står en ordagrann översättning av ordet och dess delar, 
och inom enkla citationstecken ges den begreppsmässiga motsvarigheten, i regel det 
svenska växtnamnet. 

Materialet är mycket heterogent och säkert av skiftande värde för forskningen. 
Urgamla växtnamn blandas med moderna ord, namn med allmän spridning blandas 
med ord som kanske bara används i en gård, osv. Jag har dock bestämt mig för att 
ta med i stort sett alla namn jag lyckats samla ihop och tror att boken på det viset 
har blivit intressantare än om jag skulle ha begränsat materialet. Undantag utgörs 
främst av ett antal namn på odlade växter som är rena lånord från svenskan (t. ex. 
femöringg, iemtrivnad, juolstienn och juordgubb). Dessa har jag bedömt 
vara av begränsat intresse i sammanhanget. 

41- 
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Ett särskilt problem har bestått i att avgöra vad som egentligen är ett namn. 
Om någon kallar t. ex. en smörblomma för guolbljomm, kan det tolkas på två 
sätt. Antingen menar vederbörande helt enkelt "gul blomma", dvs, han beskriver 
växten i fråga, eller så menar han "gulblomma" som namn på den. Också sådana 
fall har jag hellre tagit med än sorterat ut. 

Den ordsamling som här presenteras måste anses stor. Ändå är jag övertygad om 
att det fortfarande finns mycket material kvar som ännu inte har upptecknats. Någon 
kanske menar att jag borde ha gjort en mer omfattande inventering av växtnamnen i 
alla socknens byar, innan jag publicerade en bok av det här slaget. Detta står nu inte 
i min makt under rådande omständigheter. Därför har jag — i likhet med mina före-
gångare — bedömt det som bättre att nu publicera ett ofullständigt material än att 
aldrig publicera ett fullständigt Jag hoppas att mitt arbete skall inspirera männi-
skorna i Älvdalen och på andra håll att samla dialektala växtnamn, medan det ännu 
finns några kvar. 

Slutligen vill jag tacka alla dem som på olika sätt hjälpt mig vid tillkomsten av 
detta arbete. Först vill jag tacka Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala och dess 
chef Maj Reinhammar, som givit mig möjlighet att publicera mitt arbete i arkivets 
skriftserie. Vidare vill jag tacka Edit Fälje, som låtit mig ta del av C. G. Färjes 
efterlämnade papper, liksom min bror Peter, som gjort de fma illustrationerna till 
boken. Men främst går mitt tack naturligtvis till alla mina sagesmän ute i Älvda-
lens byar. Bland dem vill jag särskilt nämna Lok Gustaf Olsson i Åsen, som visat 
både stora kunskaper och stor hjälpsamhet. Ett synnerligen rikt material lämnades 
av min vän Karin Wallin i Blyberg, som gick bort 1990. Hennes minne vill jag 
tillägna denna bok. 

Lund i januari 1994 

Lars Steensland 

Synpunkter, rättelser och tillägg mottages tacksamt under adress: 

Bredgatan 27 
222 21 LUND 
tel 046 / 13 85 69 



2. Stavningsprinciper 

Nedan redovisas i tabellform förhållandet mellan den här tillämpade stavningen och 
Dalmålsordbokens transkription (nedan förkortad OB). Dessutom tas några andra 
skrivsätt upp som förekommer i källorna (närmare bestämt de som påträffats i växt-
namn och i minst två källor). I Dalmålsordbokens första häfte redogörs för hur 
transkriptionen förhåller sig till landsmålsalfabetet. 

Stavning 	OB 	 Andra skrivsätt 
a 	 a 
ai 	 aj 	 aij 
au 	 a" 	 åu, aå 
b 	 b 
ck 	 kk 
d 	 d, d 
dj 	 dj 	 ds, g, gd 
e 	 e 	 ä 

g 	 g 
h 

hl 	 .2, 11 	 sl, shl 

ie 	 je e, iä 
to 	 ju' 	 io, ioe, iue, jo, joe, juo, juä 

j 	 j 	 i, ij 
k 	 k 
1 	 1, k 

n 	 n 
'n 
ng 	 o, og 	 g 
ngg 	 Og ,  Og 	 ng 

6,å 
P 	 p 

rs 

d 	 tf 
tj 	 tf 	 k, kj, ts 

uo 	 u' 	 o, oe, oo, ou, oä, u, ue, uå, uä, wo, å 
f, fv, w 
u, v 

x 	 ks, kks 
y 
Yö 	 yö 	 iö, j, jö, ye, y, yä, ö 
å 	 å 
åi 	 åj 	 oi, oy, åy 
ä 	 ä 	 e 
ö 	 ö 
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Nasalvokalema markeras på samma sätt som i OB, dvs. 4, e, Is  osv. Nasalering för-
orsakad av en kvarstående nasalkonsonant återges emellertid inte (OB: fe'nne, här: 
fenne). I andra källor markeras nästan aldrig nasalering. 

Kvantitet markeras i princip enligt svenskans regler. Lång vokal framför lång kon-
sonant eller konsonantgrupp (i samma morfem) stryks dock under, t. ex. ålder, 
kluossa. Kortstavighet (kort betonad vokal + kort konsonant) återges med enkel 
vokal + enkel konsonant, t. ex. låvä. I OB används ett särskilt kortstavighetstec-
ken, medan det i andra källor kan förekomma att konsonanten dubbelskrivs, t. ex. 
Holmberger: "Moåssi", här: muosi; Färje: "Wattutådå", här: watutädä. 

I sammansättningar som åkergras och bluodsdrupå uttalas normalt inte första 
ledets r resp. d. Dessa återges därför inte i Dalmålsordbokens transkription. I den 
här använda ortografin skrivs de dock ut i enlighet med ordens underliggande struk-
tur såsom bärarna av språket uppfattar den. 



3. Växter i Alvdalen och deras älvdalska benämningar 

AL Alnus 
I Älvdalen förekommer både gråal A. incana och klibbal A. glutinosa, varav 
den förra är betydligt vanligare. Den älvdalska benämningen å1der11,2331  [alder] kan 
tydligen beteckna båda14•33  men avser i praktiken oftast gråal. Klibbal tycks dess-
utom ha ett särskilt namn. I synnerhet gråalen är ju ofta mer eller mindre buskartad, 
vilket kommer till uttryck i orden ålderbuosk23,1 	[alderbuske] och ålder- 
rais33As [alderris], det senare med betydelsen 'gråalsbuskage', 'alsly'. Förr brukade 
man ge sig ut under den tidiga hösten för att repa löv från olika träd, bl. a. just al, 
som man skulle ha till kreatursfoder.19  Se vidare under uppslagsordet asp nedan. 

ALM (Skogsalm) Ulinus glabra (U. scabra) 
Man kan knappast säga att almen numera tillhör Älvdalens vilda flora. Färje känner 
nämligen bara till ett enda exemplar i socknen. Det lär för övrigt vara Dalarnas 
nordligaste vilda alm. Däremot förekommer odlad alm på flera ställen. Under dessa 
omständigheter är det helt naturligt att almen inte har något särskilt älvdalskt namn. 
Man säger helt enkelt alin369'Br'Ås. 

APEL se ÄPPELTRÄD 

ARV Cerastium och Stellaria 
I sin inventering av Älvdalens växter tar Färje upp fältarv, hönsarv, källarv, 
norrlandsarv, skogsarv och våtarv. Flera av dessa kan med ett gemensamt 
namn kallas arve23,15. Därutöver har källarv och våtarv sina egna benämningar; 
se dessa uppslagsord. 

ASP Populus tremula 
Aspen är känd för sina darrande, rasslande blad, en egenskap som återspeglas i det 
latinska namnet. På älvdalska heter den likadant som på svenska, alltså aSPV'23'Bi . 
Varianten hasp6  vittnar om de svårigheter älvdalingama haft med det besvärliga h-
ljudet, det s. k. linot-å. Samma variant har noterats i Mora och Rättvik.16  Om 
asplövets höga värde som nötkreatursfoder vittnar följande gamla vers, som Tenn 
Lars låtit publicera i Skansvakten 1923 s. 15 (Tenn Lars, dvs. Göran Lars Albert 
Persson, var en självlärd, mycket begåvad tusenkonstnär, bosatt på Näset. Han föd-
des 1878 och dog 1938): 

"Egg, ålder og asp 	 Det betyder: Hägg, al och asp 
legger smyär i ask. 	 lägger smör i ask. 
Ragna gyöder, 	 Rönnen göder, 
byörtse fyöder, 	 björken föder. 
selda swelter 	 sälgen svälter 
og wajda welter." 	 och videt välter. 

ASPSOPP se under "KOSVAMP" och STRÄVSOPP 
BACKANIS se BOCKROT 

BACKNEJLIKA (Ängsnejlika) Diantbus deltoides 
Den vackra backnejlikan med sin intensiva färg är tämligen allmän i Älvdalen. Som 
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älvdalskt namn har antecknats skalausbljommv [skålhusblomma], dvs. "dass-
blomma". Så benämns flera olika örter, oftast rödblära, vilka trivs på gödslad 
mark. Det stämmer nu inte så bra in på backnejlikan, som man i regel finner på 
torra ängsbackar i lågt gräs. Eftersom den dessutom liknar rödbläran något, är det 
mycket möjligt att vi har att göra med en förväxling mellan dessa örter. Numera 
förekommer det ibland att man kallar backnejlikan för neli(e)knor [nejlika], vilket 
förefaller vara påverkan från svenskan. 

BACKSKÄRVFRÖ Thlaspi alpestre 
Backskärvfrö är en ganska oansenlig ört, som ändå väcker viss uppmärksamhet 
genom att den på sina håll blommar före alla andra tidigt om våren. Den är också 
mycket vanlig i större delen av Älvdalens socken. Att det trots detta har varit svårt 
att finna något älvdalskt namn på den, beror säkert på att den tidigare inte alls var 
särskilt vanlig. Säkert är dock att den åtminstone i delar av Brunnsbergs by, i syn-
nerhet bland yngre personer, kallas skalausb1jomne1'8`.13" . Om denna benämning 
kan man läsa under backnej lika ovan. Ett annat mindre vanligt namn, känt från 
Månsta och Karlsarvet, är ketisbljommu [Kettis-blomma]. Ketis (försvenskat: 
Kettis) är ett känt gårds- och släktnamn i Älvdalen. 

I Väsa lär backskärvfrö benämnas tuobastuggur3"6  [tobakstuggor], "to-
baksbussar". Jag förmodar att det rör sig om samma typ av liknelse som i det folk-
liga namnet gröt-och-mjölk på samma växt. Även varianten tuobasblj 
[tobaksblomma] har noterats, men den avser oftare rölleka, en ört som backskärv-
frö i någon mån liknar. 

BALDERSBRÅ (Surkulla) Matricaria inodora 
Det finns flera örter som mer eller mindre liknar prästkragen. Dit hör baldersbrå, en 
ganska vanlig växt i Älvdalen. Med prästkragen delar den också namnen wait-
kulPAs [vitkulla], livä-dä& [leva-dö] och tydligen även lånordet prestkrägäÄs 
[prästkrage]. Skulle man ha behov av ett älvdalskt ord just för baldersbrå, kunde 
man kalla den saurkull [surkulla]. Surkulla är ju ett vanligt folkligt namn på 
örten, som förekommer såväl i grannsocknen Mora" som i centrala33  och västra" 
Dalarna. Saurkull skulle dessutom passa bra som motpol till syötkull [sötkul-
la], ett älvdalskt namn på kamomill och gatkamomill. 

BERGRÖR Calamagrostis epigeios 
Bergrör är ett sällsynt grässlag i Älvdalen. På älvdalska uppges det kunna heta 
bjärguo123.Br.Ås, en benämning som i första hand torde avse den snarlika arten 
piprör, vilken är betydligt vanligare i socknen. I Färjes bok läser vi att man även 
kallat bergrör för "Bliomtjälkar", men detta är ett misstag. Raderna har helt 
enkelt blivit omkastade: Bliomtjälkar skall avse gullris, och Bjärguoln skall 
avse bergrör. Den senare uppgiften hade Färje för övrigt från Ekorr Anders! Se 
även briedbunk under uppslagsordet rör. 

BERGSSYRA (Rödsyra) Rumex acetosella 
De olika rumex-arterna har vid namngivningen inte alltid hållits isär. Bergssyra 
benämns därför i regel på samma sätt som ängssyra: säira (eller säire)9  [syra], 
saurkaller",33.Ä5  [surkarlar], saurbladm [surblad] och sannolikt även saura(23,9  
[sura]. Det väsentliga har alltså varit syrligheten och inte detaljer i utseendet. Ett 
specifikt namn för bergssyra har kanske varit smosaur" [småsyra]. Detta skall näm- 

ämmeks 
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ligen beteckna en ruin ex-art, uppenbarligen en liten sådan. Ordet uppges emellertid 
också betyda harsyra, vilket förefaller minst lika sannolikt. 

BETESGRÖE se under GRÖE 

BJÖRK Betula alba 
Ett av våra vanligaste och mest välkända träd är björken. Dess namn betyder ur-
sprungligen 'ljus', 'glänsande' och syftar säkert på den vita stammen» På älvdalska 
säger man byörkv,23m. (I Holmbergers ordlista från 1700-talet finner vi "Bjö-
retsa"ll, tydligen en förvrängning av den bestämda formen byörtjc.) Den vanli-
gaste arten i Älvdalen är glasbjörk Betula pubescens, och i älvdalskan finns ock-
så ordet glasbyörkv,36:9-6  noterat. Om masurbjörk se särskilt uppslagsord nedan. 

BJÖRKSOPP se under STRÄVSOPP 
BJÖRKSOPP, TEGELRÖD se under "KOSVAMP' 

BJÖRKTICKA Piptoporus (Polyporus) betulinus 
En svamp som växer på björkar borde naturligtvis kallas "björksvamp", något som 
vi möter i älvdalskans byörksopp23,Br•Ås [björksopp]. Kan man sedan använda den 
som nåldyna, passar ju benämningen nolsopp29  (eller nälsopp9•23) bra. Ibland 
säger man också byörktickÅL(6) [björkticka]. 

BJÖRNLOKA (Björnfloka) Heracleurn sibiticum 
Björnlokan är inte vanlig i Älvdalen. När den uppträder, får den tydligen dela namn 
med besläktade arter. Den har bl. a. kallats rackkuminv [rackkummin], dvs. 
"hundkummin", en benämning som annars tillkommer den mindre släktingen 
hundloka. 

BJÖRNMOSSA Polytrichum 
Det finns flera mossarter som kallas björnmossa. På älvdalska säger man byönn-
muosåll,23.Ä.. Ett annat namn är keldmuoså9331  [källmossa], som Färje antecknat 
från Åsens by och som också skall ha förekommit i Blyberg. Den benämningen 
kan emellertid också beteckna andra arter, bl. a. vitmossa. För björnmossans 
karakteristiska sporställningar finner vi flera benämningar: fugelsäd23  [fågelsäd], 
guckusäd2336, dvs. "göksäd", och salukuonnBr [svalkorn]. Det är intressant att se 
att alla tre orden bygger på samma tanke, en tanke som går igen i ett annat svenskt 
namn på björnmossa, gökråg. Ytterligare varianter på samma tema finner vii våra 
folkmål, t. ex. duvråg, kråkbjugg (dvs. "kråkkorn") och kråkvete.7  Man bör dock 
notera att liknande sporställningar finns på flera olika arter av mossor. Förr i värl-
den kunde björnmossa användas som bäddmaterial i sängar.21 

BLADVASS se VASS 

BLODROT Potendlla erecU 
Blodroten är vanlig i Älvdalen och går där allmänt under namnet dritruotv,23," 
[dretrot], dvs. "skitrot". Den har tidigare använts som medicinalväxt13  och ordinera-
des bl. a. mot diarr (drisiuoka), både hos folk och fa.Ås Detta torde vara bakgrun-
den till det mindre vackra älvdalska namnet. 
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BLÅBÄR Vaccinium myrtillus 
Det vanliga blåbäret har inget annat namn på älvdalska än bläberv.23.m. Trots det 
översätter Forsslund rackber med 'blåbär', en uppgift som han sannolikt funnit i 
Htilphers dagbok från 1762". I den finns emellertid en hänvisning till Linn6s flora, 
av vilken framgår att det rör sig om ett annat blått bär, nämligen odon. Det finns å 
andra sidan en särskild benämning för den svarta, glänsande varianten av blåbär, 
nämligen byönnber23,14å,må  [björnbär]. Detta har naturligtvis ingenting att göra 
med björnbär Rubus frudcosus, som ju inte växer så långt norrut som i Älvda-
len. Samma namn förekommer i norska dialekter och förklaras där med att bären 
blivit så mörka, för att björnen slickat på dem.12  Själva växten kallas blåbers-
iingg  11,23,Br [blåbärsling] eller blåbersraisBr,BrAs [blåbersris], av vilka det förra är 
på tillbakagång till förmån för det senare. En uttalsvariant låbersraisN' har också 
antecknats. Slutligen kan man nämna att blommen kallas blåberskluckur23,Ås 
[blåbärsklockor]. 

BLÅKLINT Centaurea cyanus 
Blåklinten är inte särskilt vanlig i Älvdalen. Som bekant fmner man den huvudsak-
ligen i sädesåkrar, vilket förklarar det älvdalska namnet rugbljommv.1.23  [rågblom-
ma]. Så kallas den också i flera andra socknar i övre Dalarna.' 

BLÅKLOCKA Campanula 
Det är framför allt liten blåklocka Campanula rotundifolia som förekommer i 
socknen. Stor blåklocka Campanula persicifolia är mycket sällsynt men kan 
påträffas t. ex. i Blyberg.B1  Ett vanligt namn på blåklockan är salukluckv,"As 
[svalldocka]. En annan benämning är finggerborr23.Bor eller finggerbuoru23,81•Br 
[fingerborg]. Blomkalken liknar ju en fingerborg till sin form, och den har också 
använts som sådan i barnens lelcar.Br Även varianterna finggerborrbljommBr och 
finggerbuorusbljämmmä [fingerborg(s)blomma] har antecknats. Därutöver an-
vänds ofta bliikluckm,"' , vilket snarast är ett lånord från svenskan. Slutligen kan 
blåtupp [blåtoppa], dvs. "blåblomma", beteckna olika blå blommor, bl. a. blå-
klocka." 

BLÅSIPPA Hepatica nobilis (Anemone hepatica) 
Blåsippan är inte vanlig i Älvdalen. Den påträffas främst på milda lokaler, som 
t. ex. i Blyberg. Detta torde förklara, varför man inte använder någon genuin älv-
dalsk benämning utan i regel säger b1äsipp131,13rAs , ett lånord från svenskan. Vid 
sidan av detta har man också sagt blåtupp" [blåtoppa], dvs. "blåblomma", men 
detta gäller inte bara blåsippa utan blå blommor över huvud taget." 

BLÅSSTARR Carex vesicaria 
Färje tar upp hela 38 olika starrarter i sin inventering av Älvdalens flora. Av dessa 
intar inte blåsstarren någon framträdande plats, eftersom den är tämligen sällsynt i 
socknen. Ändå har den minst två namn på älvdalska, nämligen lappskuoduos9,33  
[lappskodoss], dvs. "lappskohö", och skuoduosgras9  [skodossgräs], dvs. "skohö-
gräs". Dessa benämningar kommer sig naturligtvis av att växten ifråga var lämpad 
som skohö och användes som sådant — inte bara av lapparna. 

BLÅSUGA (Pyramidsuga) Ajuga pyramidalis  
Blåsugan sticker upp som en liten gran eller pyramid i vårgräset, vilket givit den 
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det andra svenska namnet, pyramidsuga. I Älvdalen är den mindre vanlig men har 
ändå fått minst två namn. A ena sidan kallas den tuobasrallm [tobaksrulle]. Man 
tycker tydligen att den liknar en tuggtobaksrulle. Å andra sidan uppges den kunna 
heta spraindjgras35:7'.° [spränggräs]. Om blåsugan läser man följande i Skansvak-
ten 1986 s. 38: "Var i färskt tillstånd farlig för kreaturen. Instinktivt betade dessa en 
ring kring örten." Detta är en lite förvånande uppgift, eftersom namnet spraindj-
gras vanligen används om sprängört Cicuta virosa och jag ingen annanstans 
funnit någon uppgift om att blåsugan skulle vara så giftig. Mot detta talar dessut-
om att man sugit på den för att smaka på dess söta saft." Därav kommer för övrigt 
det svenska namnet. 

BLÅTÅTEL Molinia comulea (caerulea) 
Blåtåteln är ett ganska högvuxet, kraftigt tuvat gräs med en blåaktig, gles vippa, 
som oftast hålls sammandragen. Det är tämligen allmänt i Älvdalen, och vi finner 
det på fuktig mark, t. ex. efter åstränder och i myrkanter. På älvdalska heter det 
bunk25,33,1” eller bunkgrasÅs.(d)  [bunkgräs], ord som också givits en rad andra över-
sättningar (se under uppslagsordet gräs). Det berättas att bunkhö, dvs, hö av blåtå-
tel, av befolkningen i norra Dalarna ansågs "i godhet uppgå mot vallhöet".31  

Man har också upptecknat sammansättningarna briedbunkv [bredbunk] och 
frodbunk23  [frödbunk]. Det förra är översatt med 'bredbladigt sidvallsgräs', det 
senare med 'frodig sort av gräset bunk'. Det är tänkbart att därmed avses bredbladig 
respektive frodig blåtåtel, men andra tolkningar är inte uteslutna (se under rör). 
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Det är möjligt att detta utmärkta fodergräs också haft andra namn i älvdalskan. 
Under uppslagsordet starr diskuteras betydelsen av blåstar, som namnet till trots 
tycks passa bäst in på blåtåtel. Under samma uppslagsord nämns också blotgras 
[blötgräs], dvs. "mjukt gräs". Om det inte vore för att även det skall avse en starr-
art, kunde man anta att det rör sig om blåtåtel, eftersom betydelsen uppges vara: 
"mjuk, böjlig o. därför svårmejad starr- (Carex-) art, växande i tuvor vid åsträn-
der"23. Blåtåteln är omvittnat svår att slå med lie. 

BOCKROT (Backanis) Pimpinella saxifraga 
En ört som förr togs tillvara som medicinalväxt är bockroten.13  Den användes bl. a. 
mot rödsot, dvs. dysenteri." Bockroten förekommer allmänt i Älvdalen, och den 
kallas där pimpnilla9(13)'23  eller pimpnellruot9.23  [pimpinellarot], benämningar 
som naturligtvis hänger samman med det latinska namnet. Detta lär i sin tur vara 
besläktat med ordet peppar.38  En förvrängd variant timpnillav har antecknats av 
Säve i mitten av 1800-talet. 

BRAKVED Rhamnus frangula 
Brakved är en högväxt buske med giftiga bär. Den är ganska vanlig i Älvdalen och 
heter på älvdalska djletegg1.23431  [gethägg]. Brakvedens bär är ju ganska lika häg-
gens. Man kan dessutom notera vad Linne skriver: "Getter äter med begärlighet 
bladen, som även i hög grad ökar mjölktillgången hos kor."26  

BRANDLILJA Litium bulbiferum 
Den ståtliga brandliljan är ju egentligen en odlad växt, men den uppträder här och 
där förvildad. I Evertsberg kallas den nybudka119,23  [Nybod-karl]. Om denna be-
nämning skriver Färje: "namnet uppkommet från ett fäbodställe där den först sågs, 
och blivit ditförd, troligen av fåglar". Ett spritt namn på brandlilja är snus-
gubbm,Br [snusgubbe]. Det lär komma av att om man luktar på blomman, får man 
lätt mörkt frömjöl under näsan. 

BRUDBORSTE Cirsium heterophyllum 
Brudborsten är ganska vanlig i Älvdalen. Fast det är en tistel, saknar den stingande 
taggar och har i stället små styva borst kring bladkanterna. På undersidan är bladen 
ulliga. Två älvdalska namn tar fasta på dessa egenskaper hos bladen. Växten kallas 
dels biuorbladsbljommv9•23  [bjurbladsblomma], dvs. "bäverbladsblomma" (möj-
ligen även bara biuorbladv), dels — i Evertsberg — dyörgblad9•23  [djärgblad], dvs. 
"spindelblad". Blomställningen har en vacker borstliknande form, och det har givit 
upphov till namnet råkåbuostBrm, "rakborste". Åtminstone i Åsens by har 
brudborsten också kallats suckbandstuppÅsAs  [sockbandstoppa], dvs. "strumpe-
bandsblomma". Man kan observera att en liknande benämning, suckbands-
bljomm, avser rödblära, eventuellt även midsommarblomster. Trots att 
brudborsten inte sticks mycket i jämförelse med andra tistlar, kan den också kallas 
stingskallm.Br [stings(el)karl], dvs. "stickgubbe". 

BRUDSPORRE (Brudgran) Habenaria con opea 
Bland Älvdalens orkideer märks brudsporren, som åtminstone lokalt växer i stort 
antal. Inget genuint älvdalskt namn har registrerats, utan man använder lånordet 
braudgronm [brudgran]. 
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BRUNVEN Agrostis canina 
Till skillnad från rödven är brunven ett inte särskilt vanligt grässlag i Älvdalen. 
I Kröningssvärds arbete från 1830 benämns det i alla fall bunk", men i samme 
mans dalaflora från 1843'5  saknas ordet. Kanske tyder detta på en osäkerhet hos för-
fattaren om ordets betydelse. För bnnk har föreslagits flera andra översättningar, 
bl. a. blåtåtel; se under uppslagsordet gräs. Färje undrar i sina handskrivna an-
teckningar om inte växtnamnet lynna skulle kunna avse bl. a. brunven. Detta ord 
betyder emellertid trådtåg. Kanske har Färje förletts av omständigheten att både 
trådtåg och brunven växer på fuktig mark och att trådtåg tidigt på sommaren blir 
gulbrunt i topparna. 

BRÄKEN(ARTER) se ORMBUNKE 

BRÄNNÄSSLA Urtica dioica 
Brännässlan kräver ingen närmare presentation. På älvdalska säger man nehhlann 
lk  [nässla], brennehh1H,23,1" [brännässla], sturnehh19,(33),3534  [stornässla] (i Everts-
berg), ietnehh1f,B41-° [etternässla] eller "Brännedd"9. Oftast skiljer man inte brän-
nässlan från etternässlan, utan alla dessa benämningar utom sturnehhl torde 
också kunna beteckna denna art. Ordet nässla anses hänga samman med nät och 
skall avspegla det förhållandet att man långt tillbaka i tiden använde nässlor till nät 
och vävnader.1° Ekon.  Anders skriver utförligt om brännässlans egenskaper och an-
vändning i Skansvakten 1949 s. 36. 

Namnet Brännedd har jag ingen förklaring på annat än att det naturligtvis 
hänger samman med bränna. Det påminner dock starkt om det gamla ordet bränne, 
brärmet, vilket betecknar något man kan bränna eller bränna med, antingen bränsle 
eller brännjärn?' I sin recension av Färjes flora för emellertid Sigurd Fries fram tan-
ken att "Brännedd" skulle kunna vara ett felaktigt återgivande av brenneÄ Ä, där de 
två sista bokstäverna återger långt tonlöst 1-1jud.8  I så fall skulle det helt enkelt vara 
fråga om den vanliga älvdalska benämningen brennehhl eller kanske snarare med 
västälvdalskt uttal: brännehhl. 

B ÄCKSTJÄRNMOSSA Mnium punctatum 
Till de olika mossor som kan kallas keldmuoså9  [källmossa] hör även bäck-
stj ärnmossa, en uppgift från Åsens by. Detta förenar sig väl med det faktum att 
arten trivs vid rinnande vatten och i kärr. 

DAGGKÅPA Alchemilla vulgaris 
Daggkåpan är vanlig i Älvdalen. Bladen har två framträdande egenskaper, vilka båda 
kommer fram i de älvdalska benämningarna. Dels kallas den ryntadblad23  [rynkat-
blad], som syftar på bladens veckade form. En annan variant av detta är rynktad-
tjuohlBr [rynkadkjortle]. Dels samlas ju vätskedroppar i bladen, något som säkert 
ligger bakom benämningen uorrfat9As. Sannolikt skall detta tolkas som en variant 
av warlirrefat [vårherrefat], dvs. "Vår Herres fat", som annars används om präst-
krage. I Evertsberg har daggkåpan namnet traingtblad9,35:27,° [trängtblad], dvs. 
"längt(ans)blad". Om detta skriver Ekon.  Anders: "gavs den åt kor som hade trånsju-
kan, och de människor som hade den, d. v. s. de som ej kunde trivas utan längtade 
till annan plats, skulle taga av den dagg, som samlade sig i dessa blad före solupp-
gången och dricka det 3 gånger, så trodde de gamla bland allmogen detta vara till 
god hjälp."35:27 Längre tillbaka i tiden har man förmodligen också kallat daggkåpan 
wärärtjuohli, om vilket berättas under uppslagsordet kattost. 
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DARRGRÄS Briz,a media 
Darrgräset är ganska sällsynt i Älvdalen men förekommer bl. a. i Blyberg. Det har 
där samma namn som på svenska, darrgrasB'. 

DUVKULLA se SKOGSSTJÄRNA 

DVÄRGBJÖRK Betula nana 
På myrar och annan fuktig mark växer dvärgbjörken, något som avspeglas i de älv-
dalska namnen. För det mesta kallas den tjärr aisv.23As [kärr-ris], men även måls-
rais15•39'r  [myrris] har noterats. En "resligare form" benämns elvraism [älvris] 
(jämför under ljung). Däremot torde Färjes "Fjellrapa" inte ha hemortsrätt i Älv-
dalen. Fälje citerar det ur Rietz' dialektordbok, men där står det bara att det förekom-
mer i Dalarna. Enligt Kröningssvärd är det fråga om särnamål.'s Av dvärgbjörkens 
grenar gjorde man fina kvastar (laimer).Br.må 

DYFRÄKEN se SJÖFRÄKEN 

EK Quercus robur 
Varken eken eller adelsmännen går norr om Dalälven, om man får tro ett gammalt 
talesätt. Ändå är eken inte okänd i Älvdalen; i sällsynta fall har man t. o. m. lyc-
kats få den att växa där. 3" Namnet är i princip detsamma som det svenska, nämli-
gen iek11,23331. 

EKORRBÄR Maianthemwn bifolium 
Trots att ekorrbär förekommer allmänt i Älvdalen, och trots att växten har ett 
karakteristiskt utseende, verkar den inte ha uppmärksammats i någon större ut-
sträckning. Den enda genuina benämning jag funnit är Färjes tackber [tackbär], 
som hör hemma i Evertsberg och som går tillbaka på Ekorr Anders." Man kan ock-
så någon gång få höra den kallas aikuonberml"' [ekorrbär], men det förefaller 
vara påverkan från svenskan. Detta ord har nämligen i älvdalskan annars betydelsen 
åkerbär. Vidare har barn i Åsen kallat ekorrbär för rusinberÅs.(Å8)  [russinbär]. 

EN Jumperns communis 
Enen växer allmänt i Älvdalen, och dess lokala benämningar är alla varianter på ett 
och samma tema, nämligen ien23'28'Ås, ienbersbuosk9,23.B' [enbärsbuske], ien-
raisbuosk23•5 r•Ås [enrisbuske] och ienbuosk15,28, Br  [enbuske]. I Skansvakten 1941 
s. 35 berättas om hur man gör ienbersdrickad [enbärsdrickat]. Rötter av en an-
vänds också som medel mot blåskatarr.' 

E 1 	1ERNÄSSLA Urtica urens 
I Älvdalen är etternässlan mindre vanlig än brännässlan. Något särskilt namn 
på den förra har inte noterats, utan de kan båda kallas brennehhlÅs [brännässla], 
ietnehh1(23)  [etternässla] eller bara nehh1a23.28.B' [nässla]. Eftersom brännässlan 
emellertid också kallas sturnehhl [stornässla], kunde det vara lämpligt att kalla 
etternässlan smonehhl [smånässla]. Så heter den för övrigt på norska. 

FJÄLLKAMPE se FJÄLLTIMOTEJ 
FJÄLLKVANNE se KVANNE 
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FJÄLLTIMOTEJ (Fjällkampe) Phleum alpinum 
På lite högre upp belägna lokaler, t ex. på fåbodvallar, finner vi gott om fjälltimo-
tej. Den avtecknar sig tydligt bland de andra grässlagen genom sin karakteristiska 
fröställning. I likhet med timotej Phleum pratense kallas den knupp-
taduk"s410  [knopptada], dvs. "knoppgräs". Fjälltimotejens fröställning är faktiskt 
ännu mer lik en knopp än den vanliga timotejens. 

FLASKSTARR Carex rostrata 
En av de många starrarter som har allmän utbredning i Älvdalen är flaskstarr. På 
älvdalska har den kallats wälna25,39  [vålna], en benämning som den möjligen delat 
med andra stanarter.9.° Det berättas ovan att lapparna använde blåsstarr till skohö 
och att denna växt därför kallades skuoduosgras och lappskuoduos. Från den 
norska sidan är det bekant att lapparna även brukade fLaskstarr till detta ändamål,12  så 
även folk i norra Norrland." Om så också var fallet i Älvdalen, är det troligt att 
skuoduosgras och lappskuoduos även betecknade flaskstarr. Se även upp-
slagsordet klotstarr. 

FLOTAGRÄS Sparganium natans 
Flotagräs är en sällsynt växt, som inte finns registrerad i Älvdalen över huvud 
taget. När därför Kröningssvärdis och hans efterföljare33•39, liksom en sagesman i 
Näset'', menar att älvdalslcans watutådå [vattutada] har den betydelsen, är det säkert 
fråga om en förväxling med igelknopp. Se under detta uppslagsord. 

FLUGSVAMP Amanita muscaria 
En av de relativt få svampar som älvdalingarna hållit reda på är flugsvampen. På 
älvdalska heter den fluguso Vpp ,23,B1 [flugsopp]. Denna benämning har sin bakgrund 
i att svampen förr användes som fluggift" I Rietz' dialektordbok på s. 150b upp-
ges den även kunna heta "skuru-s6pp"33, men på annan plats i samma bok (s. 
653a) framgår att detta är en benämning för 'skivsvamp', 'skivling' över huvud 
taget; se under uppslagsordet svamp. 

FLYGHAVRE (Landhavre) Avena falna 
Trots att flyghavren inte finns med i Färjes artförteckning, har den en hel rad namn 
i älvdalslcan. I första hand kallas den 1luotagerll.23,N' [ljuthavre], mer sällan land-
agerv.23  [landhavre] eller kesteager23  [Kerstin-havre]. Hos Färje upptas också 
liuotagras9  [ljutgräs], som skall vara hämtat från Kröningssvärd. I dennes arbeten 
från 1830 och 1843 återfmns emellertid endast "Ljotager" respektive "Ljotaglir". 
Det är uppenbart att det rör sig om ett avskrivnings- eller läsfel. 

Benämningen "Kerstin-havre", skall ses i ljuset av att drottning Kristina 
(Liuotagerkeste) lär ha infört flyghavren till Dalarna. Att bönderna inte blev 
nöjda med resultatet framgår med önskvärd tydlighet av namnet "ljuthavre", som 
fanns redan på 1700-talet. Ljut skall där inte tolkas som 'ful' utan snarare som 
'besvärlig'. En artikel om flyghavren i Älvdalen finner vii Skansvakten 1927, s. 
25-26. 

FNÖSKTICKA (Fnösksvamp) Fornes fomentarius 
En viktig växt förr i tiden var fnösktickan. Svampens torkade inre, fnösket 
(sniuostji användes ju när man skulle göra upp eld. Som älvdalska benäm-
ningar har framför allt noterats sniuosksopp9,28.° [snösksopp] och sniuosk- 
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tick9.u•Äs [snöskticka]. Därutöver finner vi en benämning sniuosktjyr [snösk-
ko], belagd redan hos Holmberger på 1700-talet Enligt Levanders sagesman i Åsen 
skall ordet beteckna en "fnösksvamp, som ännu ej lagts i lut och beretts till fnös-
ke". Ett liknande namn anförs av Säve 80 år senare: "Feä-kjyr"v, vilket jag vill 
tolka som fiet-tjyr [fetko]. Här kan man jämföra med att tall- och grankottar kan 
kallas tolltackurv [talltackor] eller bårtackurv [barrtackor], respektive grQtjy-
ner" [gran-kor]. 

Eftersom fnösktickan växer på björk, kan den också kallas b yörksoppu,Br,(Ås) 
[björksvamp], även om den benämningen i första hand lär avse björkticka. Det 
finns också ett ord tunder9,u , som skall betyda gammal och torr fnöskticka. Ordet 
är besläktat med tända,1° och skulle kunna återges med "tändvirke" eller dylikt. 
Därav förstår man att benämningen ursprungligen avser fnösket snarare än svam-
pen, och det bekräftas både av Sävev  och av signaturen Ewå (dvs. Ewert Åhs) i 
Skansvakten 1961 s. 36. Där berättas också om hur fnösket framställdes och använ-
des. I samma tidning 1952 s. 36 finner vi en ordlek av följande lydelse: 

"Dsiäte dsick og togg tundred, 
sturt under, 
at o fick sund er." 

FRÄKEN Equisetum 
Det finns ett flertal fräkenarter representerade i Älvdalen. Med ett gemensamt namn 
kallas de fenne'.205:64  [färne] (väster om älven i regel fänne, i Blyberg fennä) 
eller fenngraslu [färngräs]. En fräkenart, dock ovisst vilken, döljer sig sannolikt 
bakom Holmbergers kråkäfennil [krakfräken], trots att han översatt det med 'starr'. 
Gröna näringsskott av fräken benämns stundom rövårump" [rävrumpa]; se under 
åkerfräken. Hela fräkensläktet kallas ju på svenska ibland rävrumpor. En mer 
vidsträckt betydelse har sjugras23  [sjögräs], som översätts med "olika slag av vat-
tenväxter, bl. a. starr och fräken". Sannolikt är det främst sj öfräken som avses, 
möjligen även kärr- och skavfräken. Om hur den Onde skapade fenned berättas 
under uppslagsordet vass. 

FUCHSIA 
En omtyckt prydnadsväxt är fuchsia. På grund av blommornas färg och form kallas 
den också Kristi bloddroppar o. dyl. Detta finner vi även i den älvdalska benäm-
ningen bluodsdrupå23,",As [blodsdroppe]. 

FUR(A) se TALL 

FÅRSVINGEL Festuca ovina 
Till de grässlag som förekommer allmänt i Älvdalen hör också fårsvingel. Från 
Evertsberg har Fälje den älvdalska benämningen "Sinni"9. Detta är dock ett läs-
eller skrivfel. I hans egenhändiga anteckningar kan ordet lika gärna lä.cas  "Siuni"f, 
och i Ekorr Anders' material på Dialekt- och follaninnesarkivet i Uppsala står det 
också "Siuni"u. Det är helt klart fråga om sjuni, bestämd form — typisk för 
evertsbergsmålet — av ordet sju [sia], som kommenteras under kruståtel. Också 
sammansättningen sjutädå [siatada], dvs. "siagräs", kan beteckna både kruståtel 
och fårsvinge1,23'f  något som troligen även gäller varianten sj utahl [siatåtel].23  
Även på andra håll förekommer det att dessa grässlag bär samma namn. Fårsvingel 
har ju rotblad som liknar kruståtelns. 
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FÅRTICKA Albatrellus ovinus 
Unga, fräscha exemplar av fårticka är en utmärkt ingrediens i blandsvamp. Liksom 
andra matsvampar saknar den en genuin älvdalsk benämning. Som en direkt-
översättning av det sven ka  ordet betraktar jag tacktickm [tackticka]. Tacka är i 
älvdalskan det normala ordet för 'får'.! Färjes efterlämnade papper finns en anteck-
ning om att tjuka [kjulca], "ticka", avser just fårticka! Det är fullt möjligt, men 
det har jag inte lyckats styrka. Se vidare under uppslagsordet svamp. 

FÄLTGENTIANA (Fältstålört) Gentianella (Gentiana) campestds 
Fältgentianan förekommer tämligen allmänt i Älvdalen. Örtens älvdalska namn 
skvallrar om att den hör till de gamla medicinalväxterna. Den kallas stynggras9,u 
eller styngsgrasi5,39  [styng(s)gräs], dvs. "styngört", och styngsbljomm9,u 
[styngsblomma]. Håll och styng är en gammal benämning på lunginflammation. 
Från Näsets by berättas att en dekokt av stynggras dracks vid rivande smärtor i 
magen.' Se även under lungört. 

FÄRGKULLA Anthemis tinctoria 
Färgkullan är mindre allmän i Älvdalen. För en lekman ser den ut som en gul 
prästkrage, och det återspeglas också i de älvdalska namnen. Den heter nämligen 
guolkullÅs [gulkulla], vilket man skall jämföra med namnet på prästkrage, wait-
kull [vitkulla]. Också på andra håll, bl. a. i Hälsingland, benämns färgkullan så.' 
Därutöver förekommer även benämningen guolprestkrägåBrAs [gulprästkrage]. 

FÄRGSKÅLLAV (Färglav, "Stenmossa") Parmelia saxatilis 
Många växter har förr använts till att färga garn och tyg med. En sådan växt är färg-
skållav, något som också syns på de älvdalska benämningarna litmuosiv.23  [let-
mossa], dvs. "färgmossa", och litlavin" [letlave], dvs. "färglav". Hos Holmber-
ger finner vi stiemuosi" översatt med 'stenmossa', och eftersom stenmossa före-
kommer som folldigt namn på fårgskållav, är det möjligt att det är fråga om denna 
art. Jämför under varglav. 

FÖRGÄTMIGEJ Myosotis 
Färje registrerar fyra olika arter av förgätmigej i Älvdalen, varav åkerförgätmigej 
M. arvensis uppges vara allmän. Ändå har jag inte funnit något älvdalskt namn på 
dem. Man använder i regel det svenska ordet i olika grad av fördalsIming, t. ex. fö-
djätmigäjÅs. Men nog skulle väl "glem-it-äv-mig-bljommin" [glöm-inte-av-
mig-blomman] förtjäna ett eget namn på älvdalska? 

GATKAMOMILL (GatIcamill) Matricada discoidea 
Till prästkragens släktingar hör också gatkamoraillen, även om den saknar de 
karakteristiska vita kronbladen. Med kamomill delar den benämningen syötkull9  
[sötkulla], som syftar på den starka doften av kamomill med dragning åt äpple. Gat-
kamomillen är en ganska ung växt i Sverige. Den anses ha kommit in från Ameri-
ka på 1800-talet, möjligen via Uppsala botaniska trädgård. Numera är den allmän i 
Älvdalens "lågbygder". 

GETPORS se SICVAITRAM 
GLASBJÖRK se under BJÖRK 
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GRAN Fticea abies 
Den vanliga granen har i Älvdalen i princip samma namn som i svenskan, nämli-
gen gronamm, lokalt grån21,35:62 (1700-talsvarianten "Gra' tycks återspegla 
en form gra eller grQ.) Därutöver förekommer i byn Åsen gr4cka21.369As och i 
Evertsberg gråcka23  (eller grocka35:62), allihop motsvarande [grånka]. Denna be-
nämning förekommer även i andra byar, oftast i formen grockaBr•L° eller groc- 
kam.Ka.", men har då i regel betydelsen 'liten angr 	eller  ,unggran,6.  

Som en särskild varietet av gran räknas slokgran Picea var. viminalis. Färje 
anger bara två växtlokaler för den i Älvdalen. En gran med slokande grenar kallas, 
åtminstone i södra delen av socknen, för låvågronm llavgranl. Så säger man också 
i Vårahus.23  Om bakgrunden till denna benämning kan man läsa nedan under upp-
slagsordet lav. Det finns många andra namn på gran av olika form och beskaffen-
het. Som exempel kan nämnas: djyrylgron (eller -grån)BrAs, grakruggII,Ås, 
groturvv•23 , immelsgrock9•23  eller immelsgrånÅs, juolgron (resp. -grän)36,9,  
Bl'Br  eller juolgrackÅsAs, klysgrån369As, kwådgrån35:65  och tuorrgrån21.36:9»u. 
Deras betydelse fmns angiven i registret. Se även ormgran. 

GRENRÖR Calamagrostis canescens (C. lanceolata) 
Grenrör är ett sällsynt grässlag i Älvdalen. Vi finner det på stränder och annan fuk-
tig mark. Av båda dessa skäl är det mindre sannolikt att det verkligen kallats 
bjärguol eller bjärguoltådå, vilket uppges i vissa källor'4•33,39. Denna benäm-
ning avser snarare piprör, som är betydligt vanligare och som dessutom växer på 
bergssluttningar (bjärg = 'berg'). Se även under uppslagsordet rör. 

GROBLAD Plantago major 
En växt som trivs överallt i människans fotspår är groblad. På älvdalska har den 
samma namn som i svenskan, gruoblad23,m•Br (med varianten griuoblad23,39  i 
Åsen — åtminstone förr). Därutöver förekommer benämningarna lätjblad23  eller 
lätjeblad23  [läk(e)blad], lätjbljomm9  eller lägebljomm9,23  [läk(e)blomma] och 
lätjskrocker23•35:28»f näkskrockarl, vilket kan översättas ungefär med "skrynldiga 
läkeblad". Alla dessa syftar på att örten användes i folkmedicinen som så'rläknings-
medel. Därutöver har antecknats en variant lettjbladDr [läckblad], som tycks hänga 
samman med ordet lettja i betydelsen 'laka ur', i så fall 'dra ur det onda'. 

GRÅAL se under AL 

GRÅBO Artemisia vulgaris 
Liksom groblad är gråbo en växt vi finner i människans närhet. Så förekommer 
den t. ex. ymnigt i Älvdalens kyrkby. På älvdalska kallas den åkerbuvau [åkerbo] 
eller åkerbusgras9A [åkerbosgräs]. Av det senare namnet finns hos Säve varianten 
"åkerbudgras"v, som förmodligen skall tolkas som åkerbugras. Säve har också 
ett växtnamn "Bu-gras"v, som han översätter med "ört, s. växer vid fabodarne 
(gråbo?)". Eftersom det finns ett ord bugras i Venjan23  och Limals  med just den be-
tydelsen, är det möjligt att Säves gissning är riktig. 

GRÅVIDE Salix cinerea 
Det finns många salix-arter i Älvdalen. Färje förtecknar hela 21 stycken, men 
endast fyra av dem förekommer allmänt eller tämligen allmänt. Till de mindre van-
liga arterna hör gråvide. Liksom andra videarter benämns den ofta bara waid- 
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buoakmu'a [videbuske]. Men eftersom den ser ut som en liten sälg, kallas den ock-
så ävseld23  [halvsälda]. Härmed kan emellertid också avses jolster (se detta). 

GRÅÄRT 
Färjes inventering tar inte upp gråärt, men likväl finner vi den i hans ordlista. 
Detta är ett tecken på att det rör sig om en odlad växt. Tenn Lars berättar: "Men 
någon gång såddes även gråärter med något havre för ärtrisets bättre trevnad."'" Att 
de har odlats i betydande omfattning i Rättvik, kan man se av att de på älvdalska 
förutom gråerter9.23  [gråärter] också kallades rettwai(k)serter9,23  [Rättviks-ärter], 
åtminstone i södra delen av socknen.' 

GRÄS 
Det vanliga älvdalska ordet för gräs är gras',23,13', men man bör observera att detta 
ord också kan betyda 'ört' •23  Ingen särskild art torde avses med måirgrasÅKÄs [myr-
gräs], som nog helt enkelt betyder 'gräs (eller ört) växande på myr'. Namn på olika 
grässlag innehåller ofta andra ord i stället för gras, framför allt tadu (tädå) [tada], 
om vilket man kan läsa under uppslagsordet tåtel nedan. Ett exempel har vi i 
mfdrtådi9.23,39  [myrtada], som torde betyda ungefär detsamma som måirgras men 
kanske främst avser sådant myrgräs som slogs. Ett annat exempel är dodtådä23,Ås 
[dödtada], som enligt Dalmålsordboken betyder 'tunt, torrt o. vitnande gräs i sko-
gen'. Ytterligare ett exempel utgörs av bu(d)tädäu [bodtada], "fäbodgräs", vilket 
avser 'gräs, som växer på den inhägnade delen av en fäbodvall'. 

Till sammansättningarna på tådå hör också watutådå [vattutada]. Att döma av 
de många olika uppgifterna om vad detta betyder, har härmed avsetts olika grässlag 
med anknytning till vatten. Följande översättningar har antecknats 'flotagräs,14,39,n, 
'gräs på fuktig mark, höga tuvor' u, 'igelknopp' 9, 'piprör och andra högväxta gräs'', 
'storväxt gröearev, 'trampört' v  och 'vitgröe'v. 

I några namn på grässlag ingår ordet duosinaur [doss], som är belagt redan hos 
Näsman 1741. Här kan nämnas do(d)duos23,(1306  [döddoss] och träsduosv''' [trä-
desdoss], som båda betecknar '(visset) fjolårsgräs'. Detsamma avses med do(d)-
fynn23  [dödförna]. Det torde inte vara någon större betydelseskillnad mellan dessa 
tre ord och det ovannämnda dodtädä. 

Ett svåröversatt ord är bunk. Det finns spritt i hela vårt land och anses ur-
sprungligen ha betecknat växter, framför allt olika grässlag, som har torra och styva 
stjälkar och som därför ger ett dåligt kreatursfoder?' Hos Dybeck finns en uppgift 
om att ordet bunke avser örter som växer samlade i stora rottuvor.3  I Margareta 
Svahns avhandling diskuteras ordets ursprung och betydelse utförligt. Där uppges 
att bunk är belagt i nordligaste Dalarna och södra Norrland i betydelsen 'strå med 
vippa'. När det gäller älvdalskans hink, har det översatts med 'blåtåtel', 'brunven', 
'stagg', 'starr', "tuvbildande gräs med breda, vassa blad, utgörande foder åt kor, men 
ej gärna åt hästar" och 'sämre sidvallsgräs'v samt 'ormbunke'. Gemensamt för de 
flesta av dessa växter är att de bildar tuvor. Jämför att våmhusmålets bunkgras23  
betyder 'gräs, som växel i tuvor'. 

GRÄSLÖK 
Att döma av Färjes inventering växer inte gräslöken vilt i Älvdalen. Den är natur-
ligtvis ändå välkänd där och kallas helt enkelt graslok9,23  (lokalt grasläkÄs) [gräs-
lök] eller grasloksblyömmln [gräslöksblomma]. 



25 

GRÄSNATE Potamogeton gramineus 
Bland Älvdalens sju natearter är gräsnate tämligen sällsynt Ändå översätter Färje i 
sina handskrivna anteckningar "Natin, Nåtån" just med 'gräsnate'.f  Samma 
uppgift finner vi hos Ekorr Anders.' I sin bok däremot skriver Färje bara "Nate 
Potamogeton". Tydligen kan det älvdalska ordet beteckna fler arter än bara gräs-
nate. 

GRÖE Poa 
I sin doktorsavhandling redogör Levander ingående för böjningen av det älvdalska 
ordet sju, som han lakoniskt översätter med 'poa'.21  Detta är det vetenskapliga 
namnet på gröe. Färje tar i sin växtinventering upp åtta gröearter i Älvdalen, av 
vilka vitgröe är vanligast (se detta). Nu hör det till saken att sju enligt andra 
källor betyder kruståtel, och därför kan man tro att Levander — eller hans sages-
man — helt enkelt tagit miste. För det talar också att Levander själv i ett senare 
arbete översätter sju med "Icruståtelns trådsmala blad"20. Å andra sidan kan man 
notera att Kröningssvärd för lundgröe har det älvdalska namnet "Sjun"14. Upp-
giften finns i hans arbete från 1830 men saknas av någon anledning 1843. Hos 
Säve läser vi dessutom att sjutåliv skall betyda 'ängsgröe'. Förklaringen är san-
nolikt den att sju först och främst betecknar kruståtelns blad men därutöver också 
liknande blad på andra gräsarter, t. ex. fårsvingel (se detta) och ängsgröe. I syn-
nerhet den smalbladiga ängsgröen, även kallad smalgröe Poa angustifolia, har 
rotblad som mycket liknar lcruståtelns och fårsvingelns. 

En storväxt gröeart kallas enligt Säve watutådåv [vattutacla], dvs. "vattengräs". 
Härmed avses kanske storgröe Poa remota eller kärrgröe (betesgröe) Poa 
trivialis, vilka båda växer på fuktig mark, t. ex. i diken. Om tådå (tadu) se under 
uppslagsordet tåtel. 

GUCKUSKO Cypripedium cakeolus 
Guckusko är ett exempel på en sällsynt växt som ändå är välkänd. De flesta som är 
något intresserade av blommor har säkert hört talas om denna säregna orkidé med 
dess stora gula "underläpp". Det är naturligtvis den som har givit upphov till örtens 
namn, som i älvdalsk form lyder guckuskuopr,".NI, dvs. "göksko". Färje berättar i 
Skansvakten 1955 och 1956 om ett sensationellt fynd av guckusko en mil från 
Lövnäs i Älvdalens s. k. fmnmark. 

GULLRIS Solidago virgaurea 
I nästan hela vårt land är gullris en vanlig växt I älvdalslcan finns flera benämning-
ar registrerade, var och en på sitt sätt problematisk. Den första är "Bljomkjel-
kar",,, vilken man skulle vilja tolka som bljomtjälker [blomkälkar]. Detta är 
ändå lite märkligt, eftersom den genuina älvdalska formen för 'kälke' är tjåke. (Är 
det kanske en förvrängning av blomstjälkar, älvdalska bljomstiuoker?) Vidare 
tar Färje i sin flora upp ett älvdalskt namn bjärguoln, men detta är ett misstag, 
säger han själv vid ett senare tillfälle. Betydelsen skall vara piprör.25:56  

Slutligen har Säve ett besynnerligt namn kåvbladsbljommv, vilket skulle 
motsvara [lcalvbladsblomma], men han frågar sig själv om det inte skall vara kal-
bladsbljomm [kålbladsblomma] i stället. Här skulle man kunna jämföra med att 
gullris i Härjedalen kan benämnas getkål'. En parallell från Norge är sauekål12, 
dvs. "fårkål". Man bör också tänka på att kraftiga blad, 1 ex. blast på rovor och 
kålrötter, kan kallas k41. Gullrisets blad är kraftiga, i synnerhet de som växer när-
mast marken. 
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GULLVIVA Primula veds 
Gullvivan tillhör ursprungligen inte Älvdalens flora utan torde ha inkommit genom 
plantering. Den har inte heller fått någon större spridning i socknen. Därför saknar 
den en genuin benämning, och man säger vanligen helt enkelt gullwivB4BrAs. 

GULMÅRA Galhun verum 
I Älvdalen är gulmåran inte särskilt vanlig. Färje har funnit den bl. a. i byarna Gar-
berg, Gåsvarv, Väsa, Månsta och Kinan, vilka alla har ett jämförelsevis milt kli-
mat. Något älvdalskt namn som med säkerhet kan knytas till gulmåran har inte re-
gistrerats. Under uppslagsorden sileshår och vattenmåra diskuteras ett par be-
nämningar som möjligen kan ha använts om denna ört. 

GULVIAL Lathyrus pratensis 
En ganska vanlig växt i Älvdalens lågbygder är gulvialen. Som flera andra ärtväxter 
kan den kallas mausertgrasi" [musärtgräs]. Detta växtnamn kommenteras utför-
ligt under uppslagsordet kråkvicker. Om benämningen wial se under skog sko-
vall. 

GÅRDSSKRÄPPA Rumex longifolius (R. domesticus) 
Tämligen allmän i Älvdalen är gårdsskräppan. På grund av sin stora iögonenfallande 
fröställning kallas den stundom friekallBr.KlÄs [frökarl]. Rietz har en benämning 
"makkfre-kallär"33  [maskfrölcarlar] på samma växt. Ordet är belagt i övre Dalar-
na, men Rietz meddelar inte från vilken socken. På nutida älvdalska skulle det mot-
svara mackfriekaller. 

Ett äldre namn synes ha varit dyndjka119,15,39  [dyngkarl], som väl syftar på att 
den ofta växer vid dynghögar. Annars får gårdsskräppan ofta dela namn med sina 
släktingar ängs- och bergssyra. Den kan då kallas t. ex. saurstraingg9  [sur-
stånga trots att den inte alls är sur. Ekorr Anders i Evertsberg berättar att satir-
strangger kunde användes för att dryga ut mjölet i svåra tider, men han säger inte 
uttryckligen vilken art som å'syftas.35:35  Det är känt att man på många håll blandade 
syrafrön i mjölet för att dryga ut det, och åtminstone i Norge var det nästan alltid 
frön från gårdsskräppa som användes.' Frön av Rumex-växter, sannolikt i första 
hand just av gårdsskräppa, har också använts som agergryner [havregryn] i bar-
nens lekar.Br 

Färje citerar vidare en benämning "Dritstrongel" ur Rietz' dialektordbok. 
Rietz förefaller i sin tur ha hämtat uppgiften från Säve, men av dennes anteckningar 
framgår att "Drit-strängärv är moramål, och att den älvdalska motsvarigheten är 
dritstraunggv [dretstrånge], ungefär "skitstängel". Detta är en mycket passande 
benämning, oavsett om den hänsyftar på växtplatsen, som dyndjkall ovan, eller 
om den avser den fadda smaken i bladen i jämförelse med den friska syrligheten hos 
de äkta syrorna, saurstraungger, eller slutligen om man har dess otjänlighet som 
kreatursfoder i tankarna. 

Säve har också upptecknat ett älvdalskt växtnamn eststdrv [hästsyra] med den 
kortfattade översättningen "Rumex". Samma ord förekommer även i orsamålet och 
betecknar där 'högväxta Rumexarter' .23  I många andra folkmål förekommer häst-
syra som benämning på olika skräppor.27  Det förefaller därför sannolikt att också 
älvdalsmålets estsitir betecknar en eller flera högväxta Rumexarter, skräppor. De 
enda skräppor som enligt Färje förekommer i socknen är gårdsskräppa och 
tomtskräppa Rumex obtusifolius. Eftersom den senare är sällsynt, är det egent- 



27 

ligen bara gårdsskräppan som kan komma i fråga. Man kan notera att hestesyre 
förekommer som dialektal benämning på gårdsskräppa i Norge.' Ett liknande fall 
utgörs av det i västra delen av socknen upptecknade gruopsaurblad23  [grovsur-
blad]. Eftersom det betyder 'storväxt och grovt exemplar av Rumex', är det san-
nolikt att det också här rör sig om gårdsskräppa. 

GÄDDNATE se under NATE 

GÖKBLOMSTER Lychnis flos-cuculi 
Bland de arter som hade minskat i Älvdalen under de senaste decennierna nämner 
Färje gökblomster, och han betecknar den som tämligen sällsynt. Bland annat fmns 
den inom Åsens by, och i Åsen torde också benämningen suckusltd39, dvs. "gök-
säd", vara upptecknad. Observera dock att detta ord just i Asen används om björn-
mossans sporställningar, gökråg. 

GÖKÄRT (Gökmat) Lathyms montanus (Orobus tuberosus) 
Gökärten är inte särskilt vanlig i Älvdalen, och när den uppträder, får den tydligen 
dela namn med kråkvicker och gulvial. Den kallas då mausertermll [musärter] 
eller mausertgras9  [musärtgräs]. 

HALLON Rubus idaeus 
Hallonen växer och frodas i Älvdalen som aldrig förr. Vi finner dem framför allt på 
hyggen och fall, vilket förklarar det älvdalska namnet fo11ber23,m,N1  (lokalt fåll-
ber1,21 Ås) [fallbär]. Själva växten kallas fol1bersrais9,23•må (lokalt fällbersraisÅs) 
[fallbärsris] eller follbersbuoskm med varianten follberbuosk" [fallbär(s)-
buske]. I Skansvakten 1975 s. 48 berättas hur hallon kan bli fållon35:6° på s. k. 
bocksvenska. 

HAMPA 
Till de kulturväxter som odlats i Älvdalen hör också hampan. Dess älvdalska namn 
är ampa11.233" eller tuowid9.0  [toved]. Det senare ordet vill jag tolka som "blånvir-
ke", eftersom hampan gav blånor (tuo) till blaggamsväven. 

HAMPDÅN Galeopsis speciosa 
Växten hampdån förekommer allmänt i Älvdalen. I älvdalskan delar den namn med 
den närbesläktade pipdån och kallas pistbljomm9,23  [pistblomma], dvs. "pip-
blomma". Andra varianter är piatgrasÅs [pistgräs], dvs. "pipört", och pist-
kallÅsAs [pistkar1], dvs. "pipgubbe". Man kan ju plocka av själva blomman och 
blåsa i den så att man får fram ett pipande ljud. Båda örterna har också benämnts 
stinghlervm.0  [stingslar] och sting skaller" [stings(el)karlar], dvs. 
"stickgubbar". De benämningarna avser normalt tistlar och syftar på deras 
stingande taggar. Men även hampdån och pipdån har borst som kan stickas, i syn-
nerhet när dessa torkat. En annan variant är stinghlkallv,f, som översatts dels med 
'hampdån', dels med 'stånd av stingande växt". Vidare upptar Färje i sin ordlista 
utan översättning "Wildammpa" [vildhampa]. Detta skulle möjligen kunna vara 
ett namn på hampdån och/eller pipdån. Liknande benämningar finns nämligen i 
andra follmiål.4  Detta beror på att dånartemas sågtandade blad har en viss likhet med 
hampans bladflikar. 
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HARSYRA Oxalis acetosella 
En liten karakteristisk ön i granskogen är harsyran. Den kallas för smosäir14,33,39  
[småsyra] eller smosaur9  [småsura], sannolikt i jämförelse med de mer högvuxna 
arterna bergs- och ängssyra. I likhet med dessa kan harsyran även kallas satir-
bladm [surblad]. I västra Alvdalen förekommer en benämning fyrwepplings-
blyömm9.23  [fyrväpplingsblomma], som av Färje översätts med "Harsyra som har 
4-flikiga jordblad vilket är ytterst sällsynt". 

HASSEL Corylus avellana 
Hasseln trivs egentligen bättre längre söderut, men det fmns några få bestånd i Älv-
dalen. Något annat älvdalskt namn än asselbuoskm [hasselbuske] har jag inte fun-
nit. 

HAVRE 
En viktig kulturväxt också i Älvdalen är havre. På älvdalska heter den ager",23,m. 
Havre som frusit och svartnat kallas swartageroc," [svarthavre]. På svenska talar 
man också om svarthavre men då efter färgen på kornen av en särskild havresort. 
Även den betydelsen är känd i Älvdalen,Åsx och det förefaller sannolikt att det är den 
Färje åsyftar med swartager9. 

HIRSSTARR se under STARR 

HJORTRON Rubus charnaemorus 
Hjortronet är bäret med stort B i Älvdalen. Det plockas i stora kvantiteter och kokas 
till sylt. Bäret kallas måirberuIm [myrbär], en naturlig benämning med tanke på 
att hjortronen företrädesvis växer på myrmark. Själva växten kan kallas ~ters-
rais9  [myrbärsris] eller måirbersblyömmm  [myrbärsblomma]. Från Evertsberg 
har Färje uppgiften att "Ex. som har stora blad och blommar bra men som inte ger 
någon frukt" kallas bögelbladsblyömm9.23  [bögelbladsblomma], dvs. "tittblads-
blomma". Troligen skall detta tolkas så, att exemplaren i fråga inte duger mer än 
till att titta på. 

HJOR I I RYFFEL (Hjortsvamp) Elaphomyces gran ulatus 
Nere i marken växer hjorttryffeln. Den användes förr som ett medel att stegra köns-
driften, hos både människor och djur. På älvdalska kallas den aikuoneppel(9),234B0  
[ekorräpple]. Troligen har man haft i tankarna att ekorren gärna lägger upp förråd av 
föda för kommande tider, bl. a. under mosstäcket. 

HUMLE Hurnulus lupulus 
Förr odlade man mycket humle. En gång i tiden var det till och med lag på det. I 
dag är humlen mindre vanlig i Älvdalen, men den uppträder stundom förvildad. På 
älvdalska heter den umbe123.mm eller umbeltupp33  [humletoppa], dvs. "humle-
blomma". Det senare betecknar dock i första hand själva blomman, som även 
heter umbelbljomm33:26  [humleblomma]. Hos Kröningssvärd, liksom hos Wi-
ström och Färje efter honom, upptas ett ord riesna9.'3•39  för 'humle'. Redan 1813, 
alltså före Kröningssvärd, uppger emellertid Arborelius att riesna betyder 'humle-
ranka' Kröningssvärd kände uppenbarligen till Arborelius' arbete, och det är möj-
ligt att han har uppgiften därifrån men att han återgivit betydelsen inexakt. Ordet, 
som numera i regel har formen *sin, kan nämligen beteckna rankor och revor på 
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flera olika växter."3'33  Om humleodling och ölbryggning i Älvdalen kan man läsa i 
Skansvakten 1941 s. 39 och 1943 s. 2. 

HUMLEBLOMSTER Geum rivale 
Humleblomster förekommer tämligen allmänt i Älvdalen. Det älvdalska namnet 
förefaller vara bildat utifrån samma idé som det svenska. örten heter "Mölum-
bliomma"9  [mjödhumleblomma] och betyder just "humleblomma". 'Humla' heter 
nämligen myödumbel. Å andra sidan hänger enligt SAOB det svenska humle-
blomster samman med humle och inte med humla.3' 

Ett annat namn skall vara lmaipk.41As [knipkål], dvs. "andkål", vilket dock ofta-
re avser kråkkl  över. Båda örterna växer i fuktig mark, ibland t. o. m. sida vid 
sida, och deras blommor har ungefär samma färg. Man skulle därför kunna tro att 
ett missförstånd föreligger. Å andra sidan borde en ört som växer där det är fuktigt 
och som har stora kraftiga blad (jämför vad som skrivs under gullris) mycket väl 
kunna göra skäl för ett namn som knaipk41. 

HUNDLOKA (Hundkäx) Anthriscus silvestris 
I Älvdalen, liksom runt om i vårt land, har hundlokan en rad benämningar som an-
knyter till hunden, nämligen rackkumin235  eller rackkumminv•14'39, dvs. "hund-
kununin", rackkumågrasv [rackkummingräs], "hundkumminört", "Rackkum-
minstrajngger"9  (i Evertsberg) eller rackkumåstraungger23  [rackkummin-
strängar], "hundkumminstänglar", rackkaller23AAs [rackkarlar], dvs. "hundgubbar", 
rackuolspipurv~f [rackhålspipor ?] och rackluoku [rackloka], dvs. "hundloka". 
Varför hundlokan förknippats med människans bästa vän är något oklart. Mest 
begriplig är benämningen rackkumin. Hundlokan är lik den nyttiga örten kum-
min men är inte i samma mån användbar för människan, vilket man antyder 
genom att kalla den för "hundkummin". Om rackuolspipur se under strätta. 

Det kan vara svårt för en lekman att skilja hundlokan från andra liknande växter, 
s. k. umbellater. Det visar sig i att den i älvdalskan ofta får dela namn med växter 
som björnloka, kummin (kumåraisÅ"s), kvanne, strätta och vänderot. 

HUNDSTARR se SMÅSTARR 
HUSMOSSA se VÄGGMOSSA 

HÄGG Prunus padus 
Ett vanligt träd i Älvdalen är häggen. På älvdalska säger man eggV'23'Br [hägg], 
eggbuosk'" its [häggbuske] eller eg g b ersb u o sk36:9," [häggbärsbuske] och 
eggka1123,mmå eller eddjkallmi [häggkarl]. Varianterna eggkall och eddjkall 
skall då avse större, enskilda exemplar av arten, alltså häggträd.23.81  Det lär också 
vara så att namn på -kall används om träd med lövrika grenar. 2  Häggen ansågs ge 
värdefullt kreatursfoder; se under asp. 

Nu är det emellertid inte fullt så enkelt som att egg skulle vara 'hägg' i allmän-
het, eggbuosk / eggbersbuosk en mindre, buskartad hägg, och eggkall / 
eddjkall ett rejält häggträd med lövrika grenar. Somliga personer använder över 
huvud taget aldrig ordet egg, andra aldrig ordet eggbuosk och andra åter aldrig 
eggkall eller eddjkall. Och det är inte heller säkert att den som säger eggkall 
med det alltid menar ett 'häggträd' och inte t. ex. en buskartad hägg. Också här fm-
ner vi skillnader mellan byar och trakter i socknen. — Ekon Anders berättar att blad 
och bark av hägg som kokats gavs mot fel i juvret, och att häggbär och brännvin 
kunde användas som medicin mot magont.'" 



30 

HÄNGBJÖRK se MASURBJÖRK 

HÄSSLEBRODD Milium effusum 
Ett tämligen sällsynt grässlag i Älvdalen är hässlebrodd. Det uppges på älvdalska ha 
kallats luptgras14  [luftgräs], dvs. "luktgräs", en benämning som också finns i 
många andra folkmål." Orsaken är naturligtvis att gräset i fråga doftar gott. Om 
denna väldoft kan man läsa vidare under uppslagsordet myskgräs. En annan be-
nämning på hässlebrodd skall ha varit "Tät-tådr", som jag emellertid inte vågar 
mig på att tolka. (Är det månne tryckfel för Rät- tådä?) Om tådå kan man läsa 
nedan under uppslagsordet tåtel. 

HÄSTHOV Tussilago farfara 
Tussilagon är numera tämligen allmän i Älvdalen, och den har där samma namn 
som på svenska, estuov23,81,Ås [hästhov] eller estuovsbljommBr [hästhovsblom-
ma]. Sitt namn har den fått efter de stora hästhovsliknande bladen, som kommer 
upp efter blomningen. 

HÖMJÖLKE se MJÖLKÖRT 
HÖNSARV se under ARV 

HÖSKALLRA Rhinanthus serotinus (R. major) 
Endast i sällsynta fall kan man träffa på höskallran i Älvdalen. Den får nöja sig med 
att dela namn med sin mindre, men betydligt vanligare släkting ängsskallran, 
som kallas peninggflasur23  [penningfiasor], dvs. "penningflagor", "penningski-
vor", eller peninggrasBr,ils [penninggräs], "penningört". 

HÖSTFIBBLA Leontodon autnmnalis 
Höstfibblan är en av vårt lands mest spridda fibblor, och den förekommer också all-
mänt i Älvdalen. På älvdalska kallas den suolbljomm",33  [solblomma], vilket 
torde syfta på den gula blomman, som lyser upp ännu på hösten. En annan benäm-
ning är estbljommBr [hästblomma], och den skulle kunna ha sin förklaring i att 
höstfibblan trivs där hästen trampat. Men kanske har "häst-" här bara en allmänt 
nedsättande betydelse. Hos Säve återfinns ett tredje namn, blundbljommv [blund-
blomma], och jag förmodar att detta hänger samman med att höstfibblan "vakar från 
kl. 7 till kl. 3 em."26  och alltså "sover" resten av dygnet. 

IGELKNOPP Sparganiwn simplex 
En ganska sällsynt växt i Älvdalen är igelknopp. När den växer i vatten bildar den 
"sjögräs", vilket passar väl in på de älvdalska benämningarna sjugrasv [sjögräs] 
och watutådå9  [vattutada], dvs. "vattengräs". 

ISLANDSLAV Cetraria islandica 
Bland lavarna var islandslaven kanske den viktigaste. Den användes bl. a. för att 
dryga ut mjölet vid brödbak35:53  och vällingkok23, som svinfoder' och som medici-
nalväxt. På älvdalska kallas den islandsmuosä2335:53»må Uslandsmossal, bröd-
muosä3537  [brödmossa], grQmuosi23  [ljungmossa], graismuosån" [grismos-
sa], skrockmuosåv.9,33  (skråckmuosåÅs) [skrockmossa], dvs. "skrynkelmossa", 
lätjskrocker9  [läkskrockar], "skrynkliga läkeblad", eller bara skrocker9,Br•Br, 
"skrynklor". De tre sistnämnda benämningarna, som Fäde har från Evertsberg, kan 
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också avse torsklav. Foderlav som man samlade in på skogshedar kallades ied-
muosP [hedmossal. Det kunde då vara fråga om både islandslav och renlav. Jäm-
för även muosåila under uppslagsordet mossa. 

JOHANNESÖRT, FYRKANTIG Hypericum maculatum 
Den fyrkantiga johannesörten är tämligen allmän i Älvdalen. Den kallas juannes-
gras'4•23,Br eller jannesgrasÅs [johannesgräs], dvs. just "johannesört". Johannes-
örten kunde ingå i husapoteket, '3  och det berättas att man gjort en stärkande bland-
ning av johannesört och brännvin och givit åt korna, när de kalvat.' Sitt namn 
skall örten ha fått på grund av att den blommar kring tiden för Johannes döparens 
dag, alltså vid midsommartid. Men så tidigt blommar den normalt inte i Mellansve-
rige, utan namnet återspeglar snarare förhållandena i Tyskland, varifrån det säkert 
har hämtats.27  

JOHANNESÖRT, ÄKTA Hypericum perforatutn 
Enligt Färjes artförteckning växer inte äkta johannesört i Älvdalen. Så när Säve 
översätter juannesgrasv med Hypericum perforatum, torde han förväxla den äkta 
johannesörten med den fyrkantiga. 

JOLSTER Salix pentandra 
Bland Älvdalens många salix-arter finner vi också jolster, även om den inte är 
direkt vanlig där. Den älvdalska motsvarigheten till det svenska namnet är 
ister11,23,Ka. Ibland säger man isterbuosk23  [jolsterbuske]. Liksom gråvide kan 
den också kallas ftvse1d23,030  [halvsälda], dvs. "halvsälg". En annan benämning 
skall enligt Säve vara "Bukk-alder"v, vilket jag tolkar som buckålder [bockal-
der], men den kanske i stället avser klibbal. 

JORDREVA Glechoma hederacea 
I alla Älvdalens byar kan man fmna jordrevan. På älvdalska uppges den heta mal-
gras35:71  [malgräs], dvs. "malört", och i Skansvakten 1986 s. 38 berättas att den 
"lades i klädkistorna för att skydda mot mal". Jordrevan har en angenäm, aromatisk 
doft, vilket säkert har spelat en roll i sammanhanget. 

JUNGFRUBÄR se STENBÄR 

JUNGFRU MARIE NYCKLAR (Jungfru Marie hand, Fläckigt nyckelblomster) 
Dactylorhim maculata (Orchis m.) 
Denna orkidé har många namn både i rikssvenskan och i våra folkmål. Förutom den 
vackra blomman har man lagt märke till såväl de fläckiga bladen som de olikfärgade 
rötterna. På älvdalska kallas den marieand230536) [mariehand] eller wärärender° 
[vårherrehänder] med varianten "Uärränder"9. Båda benämningarna syftar på roten, 
i synnerhet den ljusa årsroten. Det finns också ett älvdalskt växtnamn gudfader-
nevin3  [gudfademäven], dvs. "Gud Faders hand", vilket enligt Dalmålsordboken 
avser en orkidé. Eftersom Jungfru Marie nycklar i våra folkmål haft benämningar 
som Guds hand, Guds finger, Hen-ans hand, Guffarstuppa o. dyl., 27  är det sannolikt 
att även gudfademevin betecknat denna ört. 

Anknytningen till det gudomliga går igen i namnet wärärbyörk [vårherre-
björk], som i olika varianter citerats i litteraturen9,33,39, och som tycks gå tillbaka på 
Kröningssvärds uppgift "Vänlibyärk"15  från 1843. Oberoende av Kröningssvärd är 
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Ekorr Anders, som uppger att den gamla formen av ordet i Evertsberg var "Växt-
biyörker'. Man bör observera att denna benämning också kan avse nattviol, 
vilket är förståeligt med tanke på dess vita färg. 

JÄMNA se MATTLUMMER 

KABBLEKA (Kabbeleka) Caltha palustris 
Även om kabblekan inte är särskilt vanlig i Älvdalen, har man lagt märke till den 
och givit den namn. Den klara gula färgen på kabblekans blommor, där den växer i 
diken och bäckar, lyser ju lång väg. På älvdalska heter den beckbljommm [bäck-
blomma]. Men den kan också kallas stjinnerkelingb1jomm359um [skinnarkä-
ringblomma] med varianten stjinerkelingbljommu eller bara stjinerkeling-
ger' [skinnarkäringar]. Med största sannolikhet hör också Färjes oöversatta stjin-
nerbljomm9  [skinnarblomma] hit. Stjinnerkelindjp [skinnarkäringen] var 
namnet på ett övernaturligt väsen som höll till i vattendrag och som man skrämde 
barnen för.35:71" 

Å andra sidan kunde barn också ha nytta av växten. En inte ovanlig svampsjuk-
dom hos småbarn var "torsk", som gav vita sega beläggningar och smärtor i mun-
nen. Mot detta ansågs kabblekan kunna hjälpa,33  och den skall därför också ha kal-
lats tuoskblyömm9  [torskblommal, en benämning som meddelats av Ekorr 
Anders i Evertsberg° men som också finns upptecknad t. ex. i Lima.'s Det är emel-
lertid sannolikt att tuosk här inte alls avser barnsjukdomen torsk (vilken snarare 
hette trosk18), utan att det rör sig om ordet för '(stor) groda'. Denna tanke styrks av 
att kabblekan i Leksand heter k1osstuppår23, vilket betyder just "paddblommor" 
eller "grodblommor". 

Slutligen har kabblekan också kallats estuovÅs [hästhov]. Det är ju inte bara 
tussilagons blad som kan liknas vid hästhovar utan kanske ännu mer kabblekans. 
Samma namn i samma betydelse är vanligt i norska dialekter.12  En trevlig parallell 
från svenskt område är fölungefötter, som är upptecknat i Västmanland.33  

KAMOMILL (Sötkaonomill) Matricaria chamomilla 
Bland de prästkrageliknande växterna skiljer kamomillen ut sig genom sin starka, 
aromatiska doft. Det är den som har givit upphov till de älvdalska benämningarna 
luktwaitku119,23  [luktvitkulla] och syötkullvo, 13f  [sötkulla]. Jämför att kamo-
milen på svenska också kallas sötleamomill, medan baldersbrå kallas surkulla. 
Dessutom kan waitkull [vitkulla] beteckna kamomill35:31'f  och vita prästkragelik-
nande växter över huvud taget". Frön av waitkull kunde förr ingå i det älvdalska 
husapoteket,13  och det är sannolikt att därmed avses frön av kamomill. Även lånor-
det prestkrågå betecknar stundom kamomill!" Örten är numera sällsynt i Älvda-
len. 

ICAMOMILLKULLA Anthemis cotula 
Kamomillkullan är inte någon vanlig växt, och den finns inte heller upptagen i 
Färjes flora. Säves uppgift att denna ört på älvdalska skall ha kallats luktwait-
kull" [luktvitkulla], måste därför bedömas som osäker. Det är mycket möjligt att 
det i stället rör sig om kamomill, i synnerhet som andra källor kallar också den 
för luktwaitkull. 
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KARLJOHANSSVAMP (Stensopp) Boletus edulis 
En av de rörsvampar, soppar, som korna åt begärligt av när de gick på skogen i 
slutet av sommaren, och som ansågs ge fm mjölk, var mjoksoppin1,23,K1 [mjölk-
soppen]. Ekorr Anders i Evertsberg och flera sagesmän i Asen har identifierat den 
just med karljohanssvampen.'" Vidare torde också denna art ha inkluderats i be-
greppet tj yrsoppinmå,Ä.  [kosopp], om vilket läses under "kosvamp" nedan. Där-
emot lär stjesoppÅs [stensopp] avse en annan art, sannolikt strävsopp. Se även 
under uppslagsordet svamp. 

KATTFOT Antennaria dioecea (Gnaphaliurn dioicum) 
Kattfoten växer allmänt i Älvdalen. Också där har blommornas säregna form givit 
associationer till djurtassar. Den kallas både kattfuoter23,m,L° [kattfötter] eller 
kattasserBr {kattassar], eratusser23,35:56,Br  [hartassar] och byönntasser6  [björntas-
sar]. I synnerhet är det haren man tänkt på, vilket man ser av benämningarna erå-
tuppur23,35:74  [hartoppor], dvs. "harblommor", erålingg23  [harling], dvs. "harris", 
och erålin g stuppv, 1,23  [harlingstoppa]. Man har också haft olika namn på de röd-
aktiga honblommorna och de vitare hanblommorna. De förra har kallats rodtas-
serBr [rödtassar] eller byönntasser6, de senare erlitasser6,2“. 

I litteraturen figurerar också varianterna "årMingstuppor"" (från Krönings-
svärd), "Ävålingstuppor"39  och "Å(0)wulingstuppa (ur)" (enligt uppgift 
från Forsslund). Det förstnämnda är ett rent tryckfel. Kröningssvärd har nämligen 
"Äråling stuppur"5  (vilket han i sin tur tycks ha hämtat från Arborelius1). Även 
de två andra torde på något sätt hänga samman med detta ord. (I sina egna anteck-
ningar skriver Färje det tredje ordet "A0vulingtuppa" med första bokstaven över-
struken.9 Slutligen finns en uppgift om att kattfot också kan kallas bryddj- 
tup-p  6,28 [bryggtoppa], men det ordet betyder enligt flera andra källor rölleka. 

KATTOST Malva 
I Borgs ordlista från 1700-talet förekommer ett älvdalskt växtnamn "Wärer Kior-
tel", vilket jag tolkar som wärärtjuohl [vårherrekjortle], dvs. "Vår Herres kjol". 
Det är ju ett lite besynnerligt ord, eftersom vi väl inte så gärna föreställer oss Vår 
Herre iklädd kjol. Något besynnerlig är också Borgs översättning 'Kattostblad, 
malva', eftersom inga malvaarter växer i Älvdalen, åtminstone inte vilt. Antingen 
avser han odlad malva, eller också har han förväxlat t. ex. vit kattost Malva 
pusilla med daggkåpa, vars blad är mycket lika kattostens. Också i andra dala-
socknar har daggkåpan benämningar som innehåller ordet kjol. 

KLIBBAL Alnus glutinosa 
Den vanliga alen i Älvdalen är gråal, medan klibbalen är tämligen sällsynt. Den 
senare har möjligen kallats buckålderm [bockalder]. Man kan jämföra att den i 
Våmhus heter djietåldär23  [getalder]. Observera att "Bukk-alder" enligt Säve be-
tyder jolster. 

KLOTSTARR Carex globularis 
Ekorr Anders i Evertsberg har till Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala skickat 
in några strån av en växt som han på älvdalska kallar blotgras° [blötgräs], dvs. 
"mjukgräs", eller skuoduosgras° [skodossgräs], "skohögräs". Växten har identifi-
erats som ldotstarr, en i Älvdalen tämligen allmän starrart. Det förra namnet disku-
teras under uppslagsorden blåtåtel och starr, det senare under blås starr och 
flasks tarr. 
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KLÖVER Trifolium 
Färje tar upp sex klöverarter i Älvdalen, varav röd- och vitklöver förekommer 
allmänt. Nuförtiden säger man i regel klöver'"rs eller klövertuppma•Nä [klöver-
toppa], men den äldre benämningen myödtupp23,39.1sul [mjödtoppa], dvs. "honungs-
blomma", har inte helt dött ut. Det namnet kommer naturligtvis av blommans söt-
ma, och oftast har man haft rödklöver i tankarna.1134Å8  Också i Älvdalen har man 
letat fyrklöver och givit den en särskild benämning, fyrwep(p)lingg23,B1,Br [fyr_ 
väppling]. 

KNAPPSÄV Scirpus palustris 
Även om knappsäven är sällsynt i Älvdalen, har den fått en älvdalsk benämning. 
Eller rättare sagt, den får dela benämning med sin vanligare släkting tuvsäv och 
kallas då finnskegg9.23,Ä" [fmnskägg]. Se vidare under tuvsäv. 

KNÖLSYSKA Stachys palustris 
Färje uppger att knölsyskan är ett tämligen allmänt ogräs i socknen, och att den i 
Evertsberg kallas rostmynt9  [rostanynta]. Uppgiften stammar från Ekorr Anders." 
Knölsyskan påminner något litet i sin uppbyggnad om åkermyntan och har ljusröda 
blommor. Detta kan vara förklaringen till örtens älvdalska namn. 

KORN 
Det viktigaste sädesslaget i trakter som Älvdalen har utan tvivel varit korn, på älv-
dalska kuonna.23.1n, belagt redan på 1600-talet.5  I gamla tider har det emellertid fun-
nits ett annat namn på korn, nämligen bjugg. Detta lever kvar i älvdalskan som 
begg- eller beg- i vissa sammansättningar, t. ex. beggdieg, "korndeg", en "mat-
rätt bestående av kornmjöl o. vatten el. vassla, som förtärdes rå"23, begann [bjugg-
and] 'sensommar'', egentligen "kornskördetid", m. fl. 

KOSKEPLING se ÄNGSKOVALL 

"KOSVAMP" 
På sensommaren när svampen kommit, ville korna gärna ut i skogen och "soppa", 
dvs, ut och äta svamp. De kunde i sin iver att fmna svamp dra iväg så långt, att de 
inte kom hem på kvällen som de skulle.Br Det var främst olika rörsvampar, soppar, 
som var begärliga, och dessa kallas därför ofta med ett gemensamt namn för tjyr-
soppBurst [kosvamp], något som inte bara gäller i Älvdalen.' Å andra sidan fmns 
det sagesmän som hävdar att tjyrsopp är en bestämd art, en mycket stor, brun(gul) 
sopp, klart skild från (och större än) karljohanssvampen.Br•mi Utifrån den beskriv-
ningen kan det knappast vara fråga om någonting annat än den största av sopparna, 
tegelröd björksopp Boletus versipelle, som kan bli ända upp till 30 cm bred. 
Möjligen kan det också röra sig om aspsopp Leccintun scabrtun, som blir upp 
till 25 cm bred, och som är mycket lik tegelröd björksopp. 

KRUSBÄR 
Krusbär odlas i Älvdalen, liksom på så många andra håll i vårt land. På älvdalska 
heter bären stickelber9•LB1  [stickelbär], och de växer naturligtvis på en stickel-
bersbuoskB' [stickelbärsbuske]. Envar som plockat krusbär och blivit riven på 
händerna förstår det älvdalska namnet utan ytterligare förklaring. Samma benämning 
finns på flera håll i Sverige, t. ex. i Småland,26  men torde ursprungligen ha kommit 
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från Tyskland (jämför tyska Stachelbeere, lågtyska Stickelbeer). Nuförtiden kallar 
man vanligtvis krusbären för krusberBr•BrAs, men detta är uppenbarligen påverkan 
från svenskan. 

KRUSDUN se ULLSÄV 

ICRUSSKRÄPPA Rumex crispus 
I Färjes artinventering saknas krusskräppan. Det är en växt som trivs bättre längre 
söderut i vårt land. Så när vi trots det hos Kröningssvärd fmner en älvdalsk benäm-
ning på krusskräppa, nämligen dyndjkall" [dynglcar1], är detta säkert ett misstag. 
Författaren har tydligen också insett detta, eftersom han i ett senare arbete ändrat 
översättningen till gårdsskräppa. 

KRUSTISTEL Carduus crispus 
En tämligen allmän tistel i Älvdalen är krustisteln. Enligt Rietz har den kallats 
liuotkall" [ljutkarl], dvs. "fulgubbe" eller kanske snarare "elaking". Enligt andra 
källor är detta emellertid ett namn på åkertistel (se nedan). Hursomhelst är varken 
krustistel eller åkertistel någon trevlig bekantskap för en odlare. 

KRUSTÅTEL Deschampsia flexuosa (Aira f.) 
I det gamla bondesamhället höll man väl reda på de olika grässlagen, eller åtmins-
tone de viktigaste grupperna av gräs. (Se härom Margareta Svahns avhandling.) De 
var ju av enorm betydelse som foder åt kreaturen, själva stommen i hushållningen. 
I dag är alltihop för den vanliga människan snart bara gräs. Ett karakteristiskt och 
mycket vanligt vildgräs är kruståteln, som vi under högsommaren ser bölja i vitt 
och rödviolett på våra kalhyggen. Det kallas  på älvdalska för *123'131)4  [sia], sju-
gras23•K1.s [siagräs], sjutådä9•23•Ås [siatada] (Färjes variant sitädä9  torde bero på ett 
missförstånd) eller sjut41119.23As [siatåtel]. Alla benämningarna hänger alltså sam-
man med det gamla ordet sia, vilket runt om i vårt land använts om olika grässlag, 
företrädesvis av släktet Deschampsia.3' 

Det älvdalska ordet sju förknippas inte i första hand med kruståtelns strån och 
vippor utan med de smala mörkgröna bladen,"" vilka kan bilda liksom en mjuk 
bädd. — Det sägs att så snart sjuned var så långt att man kunde linda det två varv 
runt lillfingret, kunde korna föda sig på skogsbetet.3" — Kruståtelns strå med dess 
vippa kallas ibland sjut4h1Ås. Sju finns upptaget redan hos Borg och Holmberger 
men anges där betyda 'starrgräs" respektive 'smått skäggräs'll. Man kan notera att 
vissa starrarters tuvor påminner en hel del om "siagräs". Under uppslagsordet gröe 
kan man läsa mer om sju. 

Kruståteln kan i likhet med sin släkting tuvtåteln dessutom kallas för ta-
dU131.131.140  [lada] (se under tåtel). Slutligen kan nämnas ordet tadutahr [tadtåtel], 
som finns upptecknat med betydelsen 'en tåtelart'. Jag håller för troligt att det är 
kruståteln som avses. 

KRÅKBÄR (Kråkris) Empetrum nigrum 
I jämförelse med blåbär är kråkbär inte av stort värde för oss människor. Möjligen 
duger de åt kråkorna. Kråkbär förekommer allmänt i Älvdalen och har där samma 
namn som i svenskan, kråkber23'B1As, medan växten kallas kråkbersrais23-6)" 
[lcråkbärsris] eller kråkraisBr [kråkris]. 



36 

KRÄ1CKLÖVER Potentilla palustlis (Comarum palustre) 
Kråkklövern är en ganska vanlig växt i Älvdalen. Vi finner den på fuktiga marker, 
vilket passar väl 611 den älvdalska benämningen lmaipkQ19,23  [knipkål], dvs. "and-
kål". Ett annat namn är kråkfuoter9•23  [kråkfötter] med association till kråkan pre-
cis som i det svenska namnet Detta ord betyder dock även mattlummer. Slutli-
gen kallas kråkklövern i Evertsberg myökpungger9,23  [mjölkpungar], en benäm-
ning som funnits på flera håll, bl. a. i Uppland33  och Västergötlandd. Den syftar väl 
på blombottnarna, som vid mognaden blir uppsvällda och svampiga. (Jämför 
humleblomster.) 

KRÅKVICKER Vicia cracca 
En välkänd ört i Älvdalen är kråkvicker. Den bildar med tiden små ärtskidor (sko-
mur) och kallas därför ibland ertgrasÅs [ärtgräs]. Dessa ärter förefaller tydligen 
lämpliga som föda åt möss, vilket avspeglas i benämningarna mausertgras11.23,1" 
[musärtgräs], mausertrais23  [musärtris] eller bara mauserter23mAs [musärter]. 
Därifrån är steget inte långt till mausbljomm9J433  [musblomma]. Det är mycket 
möjligt att ordet ertrals"s [ärtris] har samma betydelse, även om det hos Säve är 
översatt med 'ärtgräs'. (I norska dialekter förekommer erterris som namn på kräk-
vicker.12) Minst ett par av dessa benämningar kan också användas om andra ärtväx-
ter, främst gökärt och gulvial. 

Ärtväxterna ansågs tydligen lämpliga inte bara för mössen utan också för fåglar-
na. I alla händelser finns det en benämning salugrasBr [svalgräs] på kråkvicker. 
Det är intressant att notera att samma växt kallas fugälbljomm [fågelblomma] i 
västra Mora23  (jämför också svenskans kråk-vicker, dialektalt tran-ärter, liksom 
gök-ärt). På detta tema spinner också det älvdalska namnet fugelunggerf [fågel-
ungar], som är upptecknat i byarna Månsta och Karlsarvet på västra sidan av älven.' 

KUMMIN Canun carvi 
Kummin är en gammal nyttoväxt, och det berättas att: "Med sådant kunde dörrarna 
nästan växa igen, tills man kom hem, då man var på slåtter."' På älvdalska säger 
man  kumin23,BrA11, kinnitbljOMML°  (alternativt kuminbljommBr) [kummin-
blomma] , kumärais23,33,Å11  [kumminris] eller t. o. m. kumäraisb1jomm",33.f 
[cumminrisblomma]. I västra delen av socknen har man därutöver upptecknat be-
nämningen kryddkummin23. Stundom förväxlas kumminörten med andra, snarli-
ka arter, t. ex. hundloka och vänderot. 

KVANNE (Fjällkvanne) Angelica archangelica 
Kvanne är visserligen en sällsynt växt i Älvdalen, men den har inte saknat betydel-
se. Bl. a. har den använts som kryddörtm och som medicin mot ormbett.35:21  I 
Skansvakten 1920 s. 4 skriver L. Malmberg: »Angelica kallas på svenska "strätta" 
och "kvanne". På älvdalska tror jag det är "sträckärte och "rackkumin".» Det är på 
flera sätt oklart vad Malmberg menar, men jag tolkar det som att en Angelica-art 
[sannolikt A. silvesttis] heter "strätta" på svenska och "sträckiirte" på älvdalska, 
medan en annan [sannolikt A. archangelica] heter "kvanne" på svenska och 
"rackkumin" på älvdalska. Hur det än är med tolkningen, så är "sträckärte" 
sannolikt detsamma som steckert (bestämd form: steckerte). Så-benämns näm-
ligen en annan s. k. umbellat, mästerrot (se detta uppslagsord). Rackkumin be-
tyder vanligen hundloka, någon gång även björnloka. Eftersom nu hundloka 
och strätta har namnen rackkaller och rackuolspipur gemensamt, kanske 
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båda också har kallats rackkumin. Vi kan därför inte säga att Malmberg givit oss 
någon säker uppgift om det älvdalska namnet på kvanne. 

Namngivningen verkar alltså mycket trasslig när det gäller umbellatema, men 
egentligen är nog saken ganska enkel. Kvanne och strätta liknar varandra mycket, 
och de har också i mångt och mycket använts på samma sätt. Lägg därtill att 
kvanne är sällsynt i Älvdalen. Resultatet blir att man inte skilt på dem ordentligt, 
utan att man benämnt dem på samma sätt. Detta framgår bl. a. av att ett par sages-
män menar att kwanne nog är detsamma som rackuolspipur.B*As 

Går vi till Våmhus sydost om Älvdalen, finner vi att kvanne där enligt Säve har 
benämnts bl. a. wannruotv. Med tanke på att våmhusmålet står älvdalskan utom-
ordentligt nära, och med tanke på att örten i fråga uppges heta vannro139  väster om 
Älvdalen (Lima, Transtrand) och kvarntrot" norr om socknen (Särna, Idre), kan vi 
anta att den också i Älvdalen en gång haft detta namn, dvs. wannruot [kvannrot]. 

KVICKROT Agropyron repens (Ttiticurn r.) 
Ett av våra svåraste rotogräs är kvickrot. Även i Älvdalen ställer det till bekymmer 
för odlarna. Dess långa och seglivade rottrådar har givit upphov till de älvdalska 
namnen täger35:75•39)" eller tågur9.vm [tågorl, tåggras9.Bur [tåggräs] och tägtä- 

1433,39  [tågtada]. En annan benämning är åkergras46,1" [åkergräs]. Ibland kan man 
också som ett rent lånord få höra kwickruotÅs. 

KÅL 
Kål är en välkänd företeelse också i Älvdalen. På älvdalska heter det kQ1BuIr eller (i 
Åsen och på västra sidan om älven) k4123.2". Holmberger skriver det "Kftåld"11. I 
första hand avser kQl vitkål.23  Man bör dock observera att kol (k41) också kan 
beteckna blast på rovor och Iråkötter.v23  Vidare skall enligt Färje små rov- och kål-
plantor kunna kallas erålingg9  i Evertsberg, men troligen rör det sig om rov- och 
kåfroisplantor i stället. Se under kålrot. 

KÅLROT 
En annan viktig kulturväxt är kålroten. I Älvdalen benämns den ruotau.nm [rota], 
ett namn som är mycket vanligt i svenska folkmål, bl. a. i Uppland. Det förekom-
mer även att man säger kalruotÅs [kålrot], vilket förefaller bero på inflytande från 
svenskan. Små rov- och kålrotsplantor kallas dessutom erålingg23  [harling], dvs. 
"harris". Jag föreställer mig att det hänger samman med harens svaghet för sådana 
grönsaker. Jämför under kål. 

KÄLLARV Stellatia alsine (S. uliginosa) 
Källarven är inte vanlig i Älvdalen. Den heter i princip likadant på älvdalska som 
på svenska, alltså keldarv9,23  [källarve], ett ord som emellertid har flera andra bety-
delser. 

KÄLLÖRT (Källånke) Montia fontana 
Inte heller den lilla källörten växer i någon större omfattning i Älvdalen. I Everts-
berg kallas den enligt Färje keldarv9  [källarve]. 

KÄRINGTAND Lotus corniculatus 
Käringtanden ser man ofta i karakteristiska "buketter" vid vägkanterna. Både 
blommornas färg och form gör att man lägger märke till dem, och det är säkert där- 
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för örten har fått flera namn på älvdalska. Det vanligaste torde vara gamtkullten-
ner (i olika lokala varianter)v,23,8' [gammelkulltänder], dvs. "ungmöt,änder", en 
variation på samma tema som den svenska benämningen. Ännu närmare svenskan 
står kelingtenneer [käringtänder]. Det älvdalska kelingg har inte har samma 
dåliga klang som det svenska käring utan betyder, liksom i många andra dialekter, 
'gift kvinna'. En tredje benämning är iedkallbljomm(9).23  [hedlcarlblomma], som 
förefaller syfta på att örten växer på torra marker. Slutligen uppges käringtanden 
också heta mausb1jomm23  [musblomma], en benämning som annars brukar till-
komma kråkvicker. 

KÄRRFRÄKEN Equisetum palustre 
Tämligen allmän i Älvdalen är kärrfräken. Den ser för lekmannen ut som en små-
växt sjöfräken och växer som denna på fuktiga ställen. Det är därför naturligt att 
dessa båda arter får dela namn. De kallas watufenn,  [vattenfärne] eller helt enkelt 
fenne23,,  [färne], dvs. "fräken". 

KÄRRGRÖE (Betesgröe) se under GRÖE 

KÄRRSPIRA Pedicularis palusnis 
Som det hörs på namnet växer kärrspiran på fuktig mark. Den är vanlig i Älvdalen 
och kallas där för graswarg9.23  [gräsvarg]. Denna benämning hör främst hemma i 
sydvästra delen av socknen och förekommer även i Mora.33•23  Varför kärrspiran fått 
detta namn, framgår av följande citat ur Linnés flora: "Skadar gräsväxten i ängarna, 
och gör höet i hög grad osmaldigt för kreaturen".26  

KÄRRTISTEL Cirsium palustre 
Den ståtliga kärrtisteln är ganska vanlig i Älvdalen. Från Evertsberg har Färje be-
nämningen snyökall9  [snökarl] med följande förklaring: "fick namnet efter att den 
sades spå om snömängden till vintern hur den uppträdde på sommarn"! Det förefal-
ler som om Färje har denna uppgift från Ekorr Anders, men denne förklarar namnet 
på ett något annorlunda sätt: "De gamla kallade denna tistel så därför att det skulle 
bliva mera eller mindre djup snö på vintern efter som de växte högre eller lägre på 
sommaren."' (Jämför åkertistel.) I Norge fmns namnet snOtistel upptecknat som 
dialektalt namn på Icärrtistel,'2  vilket tyder på att man där haft ett liknande bruk. 
Eftersom denna växt tillhör tistelsläktet, kan den naturligtvis också kallas stings-
kall eller stinghlv; se under uppslagsordet tistel. 

KÄRRVIOL Viola palustris 
En av de vanliga violarterna i Älvdalen är kärrviolen. Vi finner den, som namnet 
antyder, på fuktiga växtplatser. Man känner lätt igen den på dess blekt blåvioletta 
blommor och runda blad. På älvdalska kallas den pädernickurBr,Bi [Peder-nickor], 
ett namn som kanske hänger samman med blomning stiden. Jämför under styv-
morsviol. 

LANDHAVRE se FLYGHAVRE 

LAV Lichen 
De finns en mycket stor mängd lavarter, och inte så få kan påträffas i Älvdalen. 
Somliga arter betecknas där med muosit23,33.Br [mossa], andra med litvti (eller la- 
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vi)u.23As [lave]. I regel används muosil om lavar på marken och på stenar, medan 
sådana arter som växer på träd o. dyl., i synnerhet skägglav, benämns lävä. Detta 
har sin bakgrund i att lav hänger ihop med ett gammalt ord lava (älvdalska låvå) 
som betyder 'hänga'. Lavar var alltså från början bara sådana arter som växte häng-
ande.' I Dalmålsordboken översätts lavi med: 'Lichenes av blad- och busklavtyp'.23  
I samma verk finner vi ett ord lätjskrock [läkskrock], dvs. "skrynkligt läkeblad", 
med översättningen 'lav anv. som läkemedel på sår' .23  Härmed torde i regel avses 
islandslav. Se även muosåila under uppslagsordet mossa nedan. 

LILJA 
Liljorna tillhör våra gamla prydnadsväxter, och de figurerar ju också i bibliska 
sammanhang. Det är därför sannolikt att man även i älvdalskan haft något ord för 
lilja, eller snarare att ordet lilja i någon fördalskad form funnits i språket, såsom 
förhållandet är t. ex. på Sollerön.23  I dag används mig veterligen endast det svenska 
ordet."' Det har för övrigt blivit mycket populärt som namn på kor.3565  Visser-
ligen finner vi hos Arborelius och Rietz det älvdalska ordet buckbladsbljommh,,  
[bockbladsblomma] översatt med 'lilja', men det är helt klart att man därmed avser 
'liljekonvalje'. Dels ger flera andra källor den översättningen, dels har ordet lilja på 
många håll, bl. a. i Dalarna, brukats som beteckning på just liljekonvalje.23  

LILJEKONVALJE Convallaila majalis 
Liljekonvaljen är känd för sin skönhet — blommornas snövita klockor mot de 
mörkgröna bladen — och för sin väldoft. Lite prosaisk verkar därför benämningen 
buckblad2333r," [bockblad] (med uttalsvarianten bubbladks.Ås) eller buckblads-
bljomm (i olika lokala varianter)",23$ [bockbladsblomma]. Så kallas den också på 
andra håll i landet.' Enligt Svenska Akademiens Ordbok kan den "möjl. erhållit 
detta namn därför att de ännu ej utslagna bladen likna bockens horn"?' 

LIN 
Till de gamla betydelsefulla kulturväxterna hör linet. Det odlades inte i Älvdalen, 
åtminstone inte i de nordliga byarna, 22  utan skaffades från sydligare trakter.21  Där-
emot bereddes det hemma Den älvdalska formen av linets namn är 1ain11•23.m. Vid 
häcklingen frånskildes blånorna, tuot [toet], vilka sedan tjänade som material till 
olika linprodukter. Detta är väl orsaken till att tII0 iblaild3538'3" översätts med 

LIND (Skogslind) Tilja cordaM 
Linden är en s. k. reliktväxt i Älvdalen och växer där bara i ett par sydbergsbranter. 
Något annat namn än lindBuds har inte antecknats. Lindblommor kunde förr ingå i 
giktmedicin.3539  

LINGON Vaccinium vitis-idaea 
Även i Älvdalen har lingonen haft betydelse i naturahushållningen. Kanske är det 
bakgrunden till att bermuos [bärmos], dvs. "sylt", i första hand åsyftar just ling-
onsylt.23'm  Lingonen har i älvdalskan i princip samma namn som i svenskan, näm-
ligen linggberulm. Det svenska efterledet -on, som används i olika beteckningar 
för bär och mindre frukter, saknas emellertid i älvdalskan, där man i stället har ord 
på -ber. I Holphers dagbok från 1762 har ordet formen "Lindbär". Antingen är 
det fråga om ett rent misstag eller också avses lindjber, en variant som numera 
finns bl. a. i grannsocknen Mora.23 
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Själva växten kallas linggberslinggV,23,28 [lingbärsling] eller linggbers-
rais933r [lingbärsris], och som i fallet blåbärsris, är det den senare varianten som 
är på frammarsch. Lingonriset kallas stundom enbart lingg36:8-4, men detta ord kan 
även avse annat bärfis. I Dalmålsordboken uppges att "röda, bärliknande utväxter 
t. ex. på lingonblad" heter fås'nber23  [falsenbär] i västra Älvdalen. Uppgiften 
stammar från Ekorr Anders. Jag är inte riktigt säker på vad som åsyftas med detta. 
Möjligen är det fråga om parasitsvampen lingonsvulst Exobasidium vaccinii, 
som gör lingonbladen rödfärgade och buktiga. Eftersom fås'n betyder 'falaska', 
kanske benämningen syftar på de av svampens sporer vita bladkanterna mot den 
röda färgen. 

LINNÉA Linnaea borealis 
Linnan är en liten skir blomma, som växer företrädesvis i skogen. Mycket passan-
de är därför den älvdalska benämningen smoraisbljomm 4»33,u [smårisblomma], 
om man översätter den med "liten skogsblomma". En riktigare tolkning är nog ändå 
"smårisblomma", syftande på de långa med små blad försedda revorna. Dybeck skri-
ver: 'De fina, täta, bladiga och jordutbreda refvoma tagas här för fallet, smått ris."3  
Denna förklaring stämmer utmärkt med benämningen smoraisduos353  [småris-
doss], som också finns registrerad. Ordet duos kan nämligen betyda 'boss' och 
'småskräp' (se vidare under uppslagsordet gräs).! dag använder man dock allmänt 
det svenska namnet.'Å8 

LJUNG Calluna vulgaris 
Till Älvdalens allmänt förekommande och allmänt kända växter hör ljungen. På 
älvdalska heter den gron423•BI eller grän"I'Må  [grön]. Detta ord i olika varianter 
fmns i många svenska dialekter och antas vara besläktat med verbet gro.° I Skans-
vakten 1962 s. 4 återges en brukspatron Arborelius' redogörelse från 1867 om älv-
dans: "På höga berg och någon gång på ljunghedar träffas små, cirkelrunda banor, 
hvarest elfvoma skola haft sin dansar och af hvit ljung, som der kallas "elfris", 
bundit kransar åt elfkungen." Detta borde innebära att vit ljung, som är betydligt 
mindre vanlig än den röda, kallats elvrais. Om en annan betydelse av detta ord se 
under dvärgbjörk. Hos Rietz återfinns samma berättelse, men där kallas den vita 
ljungen "elvgrän"33, alltså "älvljung". 

LOPPLUMMER Lycopodium selago 
Tämligen vanlig i Älvdalen är lopplummem, som ofta har kallats lusgräs27  . Båda 
benämningarna hänger samman med växtens användning som medel mot ohyra. 
Samma motiv går igen i de älvdalska namnen 1ausfuoter9•23,Ås [lusfötter], laus-
grasm23,015) [lusgräs] och 1ausbrytt23  [lusbrygt], varav det senare är noterat i västra 
delen av socknen. Man kan också säga bara brytt23. Lansgras översätts hos 
Holmberger med 'ett slags Kalfrumpa'11. Det skall  ses i ljuset av att kalvrumpa har 
använts som dialektal benämning bl. a. på lummerväxter. 

LOSTA se RÅGLOSTA 

LUMMER Lycopodium (Selaginella) 
I Älvdalen växer sex arter av lummer, alla allmänna eller tämligen allmänna. Ett 
gemensamt älvdalskt namn på flera av dem är kråkfuoterv,6•23  [kråkfötter], även 
om detta i första hand torde avse mattlummer. Om kråkfuoter som saingg-
duos, dvs. bäddmaterial i sängarna, kan vi läsa hos Levander.' 
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LUNDGRÖE Poa nemoralis 
Lundgröe tillhör de mindre allmänna grässlagen i Älvdalen. I Kröningssvärds arbete 
från 1830 finner vi en uppgift om att det kallas "Sjun"'4  på älvdalska. Därmed av-
ses säkert sju [sia], bestämd form Sj11119. Detta ord fmns ingående kommenterat 
under uppslagsorden gröe och kruståtel ovan. 

LUNGÖRT 
Hos Holmberger förekommer ordet "Stynsgras" med översättningen 'Lungört'II. 
Nu växer inte lungört Pulmonaria officinalis i Älvdalen, så det är sannolikt att 
han avser en annan växt. Benämningen lungört har använts om ett stort antal olika 
örter som ansetts verksamma mot lungsjukdomar. Även om fältgentiana inte 
nämns bland dessa vare sig hos Lyttkens eller i SAOB, är det mest sannolikt att det 
är den örten som avses. "Stynsgras" skulle då kunna tolkas som styngsgras 
med betydelsen "styngört". Se vidare under fältgentiana. 

LÄRKTRÄD Larix decidua 
"Odlad och stundom förvildad" skriver Fälje om lärken. Eftersom den inte tillhör 
Älvdalens genuina flora, har den inte heller något genuint älvdalskt namn utan kal-
las helt enkelt 1erktrai36:936-4. 

LÖK 
Lök av olika slag har naturligtvis kommit till användning också i Älvdalen. Bl. a. 
kunde man ge korna lök (eller lakrits) för att få gräddrik mjölk.3" På älvdalska har 
ordet formen 1ok11.23,Br (lokalt litki"). "I mat anv. gul el. spansk lök" kallas mat-
1ok23  [matlök]. 

LÖNN Acer platanoides 
Färje känner bara till ett enda exemplar av lönn i Älvdalen, betecknande nog i Hyk-
jebergsbranten. Men den förekommer också odlad i socknen och kan då bli stor och 
kraftig. Någon annan benämning än lönn2333r,Ås är inte känd. 

MAJSMÖRBLOMMA Ranunculus auticomus 
För en lekman är det ingen större skillnad mellan de olika smörblomsecrtema. San-
nolikt är det därför som inget särskilt älvdalskt namn har registrerats på majsmör-
blomman, trots att den är tämligen allmän i socknen. I Lyttkens stora arbete om 
svenska växtnamn uppges att örten kallas "Källdarvi" någonstans i Dalarna, och 
det kan naturligtvis i och för sig vara fråga om ett älvdalskt keldarv. Uppgiften 
skall vara hämtad från Rietz' dialektordbok, men jag har inte lyckats återfinna den 
där. (Jämför under vattenmöja nedan.) 

MAJVIVA Primula farinosa 
Förr var majvivan tämligen allmän i flera av Älvdalens byar, men numera är den 
ganska sällsynt. Trots det har den flera olika älvdalska benämningar, vilket inte är 
så underligt, eftersom det är en ört man lägger märke till. Redan hos Kröningssvärd 
1830 finns ett namn på den registrerat, nämligen maribljomm" [Maria-blomma]. 
Visserligen avses härmed oftare styvmorsviol, men det finns paralleller i andra 
folkmål." Möjligen föreligger ett samband mellan detta och benämningen maj - 
bljämmÅs [majblomma], ett ord som också kan beteckna vitsippa. I båda fallen 
syftar förleden maj- naturligtvis på blomningstiden. 
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I byn Åsen växer majvivan framför allt utefter Högåsbäcken, och den kallas där-
för åg4sb1jåmm9,23As [Högåsen-blomma]. En framträdande egenskap hos majvivan 
är den fräna doften. Det återspeglas i benämningen estdritbljomm9,35:56,m [häst-
dretblomma], "hästskitblomma", som upptecknats i Brunnsberg men som i formen 
estdritblyömmm också är belagd i Blyberg. Samma prosaiska tanke går igen i 
våmhusmålets estpissb1yÖMMir'6'23, "hästurinblomma". 

MALÖRT Artemisia absinthium 
Malörten har odlats både som brännvinskryddan  och som medicinalväxt?" Den 
förekommer också förvildad men är numera sällsynt i socknen. Dess älvdalska 
namn är ma1ert11,23,Ås [malärt] eller malertgras23,35:3' [malärtgräs], dvs. "malärts-
ört", namn som tros hänga samman med örtens användning mot ma1.22  I Evertsberg 
har antecknats ett annat namn, matliedblyömm9,23,35:31  [matledblomma], som 
man skulle kunna översätta med "aptillöshetsblomma". Denna benämning har sitt 
ursprung i att malörten ansågs hjälpa mot aptitlöshet. 

MANDELPOTATIS se POTATIS 

MANLAV Biyoria fuscescens 
I Säves stora dalmålsmaterial finner vi ett älvdalskt ord waitlavi (eller wait-
låvä)v  [vitlave], översatt med "hvarje hvitaktig laf: Lichen jubatus". Detta latinska 
namn fmner vi även hos Linné, och enligt nyutgåvan av dennes flora skall härmed 
avses manlav Biyoria fuscescens. I andra handböcker kallas manlaven även 
brunsvart tegellav och bär det vetenskapliga namnet Alectoria jubata eller 
Alectoila fuscescens. Saken blir inte klarare av att den brunsvarta tegellaven, som 
namnet utvisar, inte alls är vit. Går vi emellertid till Säves anteckningar från grann-
socknen Venjan, fmner vi där att han översätter "Ueit-låvå" med 'Skägglaf Lichen 
jubatus'. Av detta kan vi dra slutsatsen att Säve med waitlavi avser någon vit-
aktig trädväxande, hängande lav, alltså snarare någon skägglav än manlav. Jämför 
uppslagsordet skägglav. 

MANNAGRÄS Glyceria flintans 
Ett sällsynt grässlag i Älvdalen är mannagräs. Det växer vid eller i vatten, och dess 
frön är omtyckta av gäss 26  och säkert också av andra fåglar. Där har vi den naturliga 
förklaringen till det älvdalska namnet knaipkydn,934  [knipkål], dvs. "andkål". 

MASKROS Taraxacum vulgam 
Maskrosen är ett välkänt inslag i den svenska landskapsbilden, så även i Älvdalen. 
Dess vanligaste älvdalska benämning är smyörbljomm (med lokala variationer)",  
Br,Nä [smörblomma]. Också i Älvdalen har barnen roat sig med att hålla maskrosen 
under hakan på varandra för att se om de "ätit något smör". Vi har här ett av flera 
exempel på att de älvdalska och svenska växtnamnen kan ha skilda betydelser. Vida-
re förekommer benämningen trullkullur9,33  eller tryllkullur90,39  [trollkullor]. I 
yngre språk hör man ofta lånordet maskruos29»mm, mer sällan varianten mack- 

MASURBJÖRK (Vårtbjörk) Betitla alba verrucosa 
I Älvdalen är masurbjörken ganska vanlig. I regel kallas den bara byörk, men om 
man vill skilja den från glasbjörken, kan man säga masurbyörk36:9,m.Ås. Ett annat 
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namn är ruckelbyörknÅs, "krusbjörk", som naturligtvis syftar på den krusiga 
veden. En "masurbjörk av frodväxt form" kan enligt Färje kallas gerdbyörk9, 
"gärdesbjörk", även om detta ord i Dalmålsordboken översätts på annat vis: "frod-
växt, starkt grenig björk av det slag, som växer företrädesvis på inhägnade byom-
råden".23  Sannolikt betecknar också ordet siegbyörkv [segbjörk] masurbjörken, 
eftersom det enligt Säve är något slags motsats till glasbyörk. Just masurbiörken 
utvecklas stundom till hängbjörk, som på älvdalska heter limåbyörkv,23,A. eller 
1imubyörk23.3600  [lembjörk]. Ordet limä [lema] betyder just 'hänga ned som 
långa, fina fransar'23. 

MATTLUMMER Lycopodium clavatum 
Mattlummer är ett fint exempel på hur en växt som man på olika sätt haft använd-
ning för gärna får inte bara ett utan flera namn. Från lummerväxter, i synnerhet 
matt- och revlummer, har man tagit spormjöl, nikt. Nikt har använts på våra apo-
tek för förvaring av piller och dessutom som barnpuder!6  Men man kunde också 
kasta upp pulvret i luften och tända på det, så det flammade till i en effektfull låga. 
Använt på det viset kallades niktet för kelingkrut'3  [käringkrut] med varianten 
tjäringkrut", flusåkruel  [flosskrut], dvs. "flamkrut", eller flusämyölicimr 
[flossmjöl]. Niktet kallades även niktmyölBasAs [niktmjöl]. Hela växten kunde 
sedan benämnas efter niktet och kallas kelingkrut9.u, flusåmyölf.Br, nikt-
myölÅs eller niktmyölraisÅs [niktrajölris]. 

Ett annat namn på mattlummer var kråkfuoter15,39,u [kråkfötter], vilket i sin tur 
kunde ge upphov till ytterligare ett namn på nikt, nämligen kråkfuotmyöl23  
[kråkfotmjöl]. Mattlummems förgrenade stam kan ju med lite fanatasi liknas vid 
(spårstämplarna efter) kråkfötter. De flesta av dessa benämningar kan också avse 
revlummer. 

MIDSOMMARBLOMSTER (Skogsnäva) Geranium silvaticum 
Om någon ört skulle kunna göra ängsklockan eller lilla blåklockan rangen stridig 
som karaktärsblomma för Dalarna, vore det väl midsommarblomster. Vem har inte 
upplevt skönheten hos en blommande äng i midsommartid med midsommarbloms-
ter och smörblommor. Midsommarblomster har som kärt barn många namn på älv-
dalska, varav ett är skalausbljomm14,Br," [skålhusblomma], dvs. "dassblomma". 
Så kallas flera olika örter som trivs på näringsrik kulturmark. 

En mindre spridd benämning är mål1grasll.Ä8.1", som har hemortsrätt framför 
allt i byn Åsen. (Möjligen har också varianterna mollbljåmm och mollgras-
bljåmm förekommit i samma betydelse; se under svinmålla.) Har man kanske 
tyckt att örten till sin form påminner om en målla, dvs, en grötkräkla eller kärn-
stav? I Västerdalarna finns det ett växtnamn tjinnmallblömme, "kärnstavsblom-
ma", vilket enligt Dalmålsordboken betyder 'Jungfru Marie nycklar'23, men som 
enligt Färje avser en annan växt med blommor, formade som ett kärnstavskors.f  

Från Evertsberg har Färje benämningen blitblyömgras9  [blåblomgräs], som 
anknyter till örtens vanligen blåvioletta färg. I Älvdalen förekommer midsommar-
blomster inte så sällan i en vit form, vilket lett till att den också kan kallas wait-
bljommBr [vitblomma], som har upptecknats i Brunnsberg. 

Enligt en uppgiftslämnare i Rot skall man i Evertsberg också ibland kalla mid-
sommarblomster för suckbandsblyömm" [sockbandsblomma]. Vidare lär också 
växtnamnet budbljommv." [budblomma], dvs. "fäbodblomma", kunna avse denna 
ört. Det bör observeras att både skalausbljomm, suckbandsblyömm och bud- 
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bljomm oftare betecknar rödblära (se detta uppslagsord). I dag torde det vanli-
gaste namnet på midsommarblomster inte vara något av de ovannämnda utan mis-
såmåsbljomm (med lokala variationer)muku [midsommarsblomma]. Mycket talar 
för att detta beror på inflytande från svenskan. 

MJÖLKÖRT (ilömjölke, Mjölke) Chamaenefion angustifolium (Epilobium a.) 
En ståtlig ört som växer allmänt i Älvdalen är mjölkörten. Både de här upptagna 
svenska namnen och de älvdalska hänsyftar på växtens "sedan gammalt bekanta 
egenskap att öka mjölken hos kor."27  Den mest spridda älvdalska benämningen 
tycks vara öntokii•38,B1  (i Åsen öndtkÄs) [hömjölke]. Man har också antecknat en 
variant ötnotj23  eller — i Åsen — ömotje28, vilket med dagens uttal skulle bli ö-
måg . 

En större likhet med ordet för mjölk har varianten thajok1,33.8r [hömjölk], som i 
Evertsberg får uttalet ömyökv. På denna variant tycks man ha bildat ett längre 
namn örnjoksbIjomm [hömjölksblomma], som jag förmodar är ursprunget till 
stavningarna "Otmjäksbliåmmen"14  och "ökmjäksbliommä"" i Krönings-
svärds skrifter. Ett liknande ord har vi säkert att göra med i Rietz' belägg "I-
mjoks—bliomr33, men det är mycket tvivelaktigt om detta verkligen är älvdals-
ka. Detsamma gäller Forsslunds "Iemotji"6, som snarast hör hemma i Våmhus.23  
I sydvästra delen av Älvdalens socken har man upptecknat ett annat namn på mjölk-
örten, nämligen tjyrmyök23  [komjölke]. 
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MJÖLON Awtostaphylos uva-ursi 
Det gäller att vid bärplockning inte förväxla lingon med de snarlika mjölonen, som 
växer ganska allmänt i Älvdalen. Dessa är emellertid fadda i smaken och mjöliga 
inuti. Den senare egenskapen har givit namn åt bären på både svenska och älv-
dalska. Tydligast ser vi det i benämningen myölber11.23,Bi [mjölbär]. Därutöver har 
man upptecknat varianterna myöber", myölnber9•23, myölänberÅs, mölnber9  
och möllber28. Riset kallas myölberslinggv [mjölbärsling] med varianten 
möllberslinge3.28  eller myölbersrais9  [mjölbärsris] med varianterna myö-
bersrais23  och myölnbersrals23,39 . I Åsen kan riset också kallas bara myö-
lingg36,8•As eller myöllinges [mjöl-ling]. Jag skulle förmoda att det är samma 
ord som i formen Mölingl tas upp i Borgs ordlista. Det översätts där med 'et slags 
färggräs', vilket passar bra, eftersom mjölonris förr användes till att färga framför 
allt ylle med. 

MOROT 
Även i Älvdalen odlar och äter man morötter, muoruotur",23m. Förr i tiden var det 
dock inte så vanligt med morotsodling?" En av anledningarna till det var säkert att 
de var svåra att förvara. I Skansvakten 1935 s. 20 berättas om hur en yngling från 
Rot i sitt skämtlynne kallade morötter för "myryltor". 

MOSIPPA Pulsatilla vemalis 
Till Älvdalens karaktärsväxter hör mosippan, en växt som vi finner framför allt på 
hedmarker. Den tycks överallt i socknen kallas Vö1ätUPpV,14.B1  Rjältoppal, dvs. 
"tjälblomma", ett namn som anspelar på artens härdighet och tidiga blomning. Mo-
sippan är numera fridlyst i hela landet 

MOSSA Muscus 
Det växer en mängd olika mossarter i Älvdalen. Mossa heter på älvdalska muoså 
(eller muosi)",23331. Det finns flera sammansättningar med detta ord, bl. a. beck-
muosi [bäckmossa], som betyder 'mossa växande vid bäck(drag)'23  och som tydli-
gen kan beteckna olika arter. Detsamma gäller flera andra mossbenämningar, t. ex. 
keldmuoså [källmossa]. Vilken eller vilka arter som avses med måirmuosin 
[myrmossa], är inte heller riktigt klart. Se uppslagsordet vitmossa. Slutligen kan 
man nämna det egenartade ordet muosäil419,23  [mosshela], som har översatts med 
'tunn, kortvuxen mossa (el. lav), växande bland ljung'. Omständigheterna talar för 
att det rör sig om någon foderlav. 

MURKLA Morchella, Gyromitra 
I den mån man i dag plockar murklor i Älvdalen, kallar man dem helt enkelt 
murklurBurAs. 

MYNTA se ÅKERMYNTA 
MYRSTARR se SUMPSTARR 

MYSKGRÄS (Myskbrodd) Hierochloe odorata 
Det väldoftande myskgräset kan påträffas på fuktiga ängar i Älvdalens socken, där 
det dock ej är vanligt. Inget älvdalskt namn har registrerats, men t. ex. i Floda skall 
det ha kallats "Låftgräs"" [luftgräs], dvs. "luktgräs". Doften kommer av ett ämne, 
kumarin, som också finns i flera andra växter, bl. a. i hässlebrodd, vårbrodd 
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och myskmadra. Av dessa tillhör inte den sistnämnda Älvdalens flora. Uppenbar-
ligen tycker inte insekter om den starka kumarindoften. Linné berättar i alla fall att 
myskmadra användes för att fördriva mott och mal och att hässlebrodd fördriver in-
sekter.26  Här kan man notera att Dalmålsordboken tar upp ett älvdalskt ord mysk23, 
som betecknar ett 'växtämne, varmed lössen fördrevos'. Det sägs ingenting om var-
ifrån älvdalingarna fick sitt mysk, men kanske var det från någon av de här nämnda 
växterna. Från Våmhus finns det en uppgift om mysk — "en växt, anv. att bekäm-
pa löss". Kanske har därför ordet också i Älvdalen kunnat fungera som växtnamn. 

MYSKMADRA (Myska) se under MYSKGRÄS 
MÅLLA se SVINMÅLLA 
MÅRA se GULMÅRA, SNÄRJMÅRA, VITMÅRA 

MÄSTERROT Peucedanum ostruthium (Imperatoria o.) 
Mästaren bland de gamla medicinalväxterna var mästerroten (se härom i Skansvak-
ten 1943 s. 2). Den lär ha inplanterats i Älvdalen på 1700-talet under prästen Näs-
mans tid, men numera förekommer den förvildad på de flesta fåbodar i socknen.3336  
Örten har flera namn på älvdalska, varav ett är miesterruot9•23  [mästerrot]. I 
Evertsberg har den också kallats burubj ersruot9,23,3528  [Buråbergs-rot], eftersom 
den var vanlig i Buråbergs fäbodar. Ytterligare ett namn från Evertsberg är 
"skuottruotgrased"935:28, sannolikt för skuotruotgrased [skottrotgräset]. Den-
na benämning hänger kanske samman med att mästerroten förökar sig genom utlö-
pare från den tjocka jordstammen. 

Slutligen kan örten också kallas steckert9,35:28,u eller stickert35:26, vilket bok-
stavligen skall motsvara ett svenskt [stinkärt].23  Enligt Ekon-  Anders syftar både 
detta namn och skuotruotgras på rotens laxerande egenskaper.36:28  Nu är det nog i 
stället så att steckert skall tolkas som "stänkört". Mästerroten har ju som andra 
s. k. umbellater en mer eller mindre ihålig stjälk, och barn har ofta plockat sådana 
stjälkar och använt dem för att spruta vatten, stänka, med. Man kan observera att 
namnet på en annan umbellat, strätta, betyder just 'spruta', 'skvättare'. ò  (Jämför 
älvdalskans strila 'spruta'.) Även en tredje umbellat, kvanne, är troligen uppkal-
lad efter sin ihåliga stjälk.1°  Om denna tolkning av steckert är riktig, kan det ha 
varit ett namn som använts om flera snarlika växter som man kunde spruta vatten 
med. 

MÖGEL(SVAMP) Mucor m. fl. 
Till de mindre uppskattade medlemmarna av växtriket, enkannerligen avdelningen 
svampar, hör mögelsvampen, eller rättare sagt mögelsvamparna, eftersom det finns 
flera arter. Också på älvdalska säger man möge123•BLÅs. 

NATE Potamogeton 
Färje tar i sin flora upp sju olika natearter i Älvdalen, av vilka gäddnate P. natans 
förefaller vara vanligast, även om den är mindre allmän. Ordet nate har i älvdalskan 
flera former, dels nati9,23  eller nätä9,13', dels notinu,  , dels nutiÅs. Denna benäm-
ning hänger samman med ett numera utdött ord som betyder 'våt' (jämför tyskans 
nass).1°  Se även under ålnate. 

NATE Stenade media se VÅTARV 
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NATTVIOL Planatbera bifolia (Habenaria b.) 
Till Älvdalens orkid6flora hör nattviolen, även om den inte är vanlig. Den trivs bäst 
på milda lokaler. Som älvdalskt namn har noterats uorärrbyörkm [vårheffebjörk] 
med varianten "Uärrabyörk"9, dvs. "Vår Herres björk". Om denna benämning kan 
man läsa under Jungfru Marie nycklar. 

NEJLIKA 
I Älvdalen växer både backnej lika och fjällnejlika. 'Nejlika' heter på älvdalska 
neglick23,mAs, nelickm•Ås eller nelikm.km, och i yngre språk förekommer det att 
man kallar åtminstone backnejlikan så.B'Br I regel avser man emellertid kryddnej-
lika23."a  eller någon annan odlad nejlikart. 

NYPON Rosa canina 
Nyponbusken förekommer ganska allmänt i Älvdalen. Den kallas där törn-
buosk2''u•Br [törnbuske], törnruosbuoskÄs [törnrosbuske] eller törnrais". 4,39  
[törnris]. Själva frukten heter törnber":74,u [törnbär] eller törnknapp" [törn-
knapp], eventuellt också — om jag tolkar Färjes anteckningar rätt — törnbuosk-
knappt [törnbuskknapp]. 

NÄCKMOSSA Fontinalis antipyretica 
I de älvdalska bäckarna träffar man inte på näcken utan ett annat väsen, stjinner-
kelindje [skinnarkäringen], om vilket berättas ovan under kabbleka. Man kan 
lätt föreställa sig att den grönsvarta näckmossan, som växer på stenar i bäckarna 
och vars "grenar" rör sig med strömmen, kunde tas för stjinnerkelinggårK,  
[skinnarkäringhår]. 

Enligt Dybecks uppteckningar från Våmhus benämndes "Lonke-mossa", dvs. 
näckmossa, "Droömen"3. Detta ord finns också belagt i älvdalskan i formen 
druom (eller driuom)23, men betydelsen anges till 'tät, slemmig vattenväxt (alg), 
befintlig i brunnar el. täckande bottnen i sjöar liksom ett överdrag'. Det förefaller 
vara detsamma som annars kallas djyra23,13r, 'grönt slem av alger i vatten'. Efter-
som näckmossan växer i vattendrag, både bäckar, åar och sjöar, är det inte helt ute-
slutet att också den kallats druom. 

NÄCKROS, VIT och GUL Nymphaea alba och Nuphar luteum 
Både den vita och den gula näckrosen är ganska vanlig i Älvdalen. I älvcialskan gör 
man ingen skillnad mellan dem när det gäller benämningen. Nuförtiden kallar man 
dem oftast neckruosur35:611mÅs, men det förefaller vara påverkan från svenskan. Det 
finns emellertid en serie äldre benämningar, som alla hänger samman men som 
uppvisar en stor formvariation. Först och främst har vi lederblad234  med varian-
terna ledrbladv, ledblad, lerrblad23, lerblad23,33,(35:15) och 1eb1ad23,m•Ås, dvs. 
[läderblad]. Denna benämning syftar naturligtvis i första hand på bladen. 233k Blom-
man, liksom växten, kan kallas lerbladsbljåmmv eller lebladsbljåMm14,33,39 
[läderbladsblomma]. En kortare variant av detta är lerrbljåmm23  eller le-
bljomm23,33.d [läderblomma]. Allra kortast är benämningen led9,23,35:44 som dels 
kan beteckna ett exemplar av växten, dels en samling näckrosor. (I Holmbergers 
ordlista är detta förvanskat till "Fleäd"ll.) Näckrosens frukter kallas stundom "pu-
telåser"35:74  [buteljhalsar], "flaskhalsar", en mycket träffande liknelse. 

NÄSSLA se BRÄNNÄSSLA 
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ODON Vaccinium uliginosum 
Folks inställning till odonen varierar från trakt till trakt Mycket tal har gått om 
deras eventuella giftighet. Klart är emellertid att de inte haft samma betydelse för 
naturahushållningen som blåbär, trots att de vissa år kan förekomma i mycket stora 
mängder. De anses i regel mindre välsmakande än blåbär, och det är väl mot denna 
bakgrund man bör se den älvdalska benämningen rackber 23,B1  [rackbär], som 
ordagrant betyder "hundbär". Det skall väl inte bokstavligen tolkas som att de är 
lämpliga som hundföda utan snarare att de är olämpliga som människoföda Trots 
det kan Levander berätta att man i Älvdalen på 1800-talet ibland åt rackbersgröt, 
bestående av kornmjöl och odon.22  Själva växten kallas rackberslingg23,28,33 
[rackbärsling] eller rackbersrais" [rackbärsris], av vilka den förra benämningen 
är ålderdomligare. Säve anför därutöver namnet uotterberv [utterbär], som inte 
förefaller vara upptecknat annars i Övre Dalarna.° Det har emellertid paralleller på 
flera andra håll i Sverige, t. ex. i Gästrildanc133  och Norrbotten'. 

OLVON Viburnum opulus 
Olvonbuskar finner man inte många i Älvdalen, vilket förklaras av att de egentligen 
vill ha ett mildare klimat. Det är därför också naturligt att de lokaler Färje har an-
tecknat ligger i de sydliga byarna Gåsvarv och Blyberg. I början av 1800-talet fanns 
den även i Karlsarvet och Brunnsberg." Ännu in i våra dagar fanns den kvar i 
Bnumsberg.Br På älvdalska kallas den pipskaptbuosk23  eller pipskaftbuoskÅs 
[pipskaftbuske]. Olvonbuskarna har mycket böjliga grenar, och dessa kunde använ-
das till tunnband, pipskaft m. m. Ett annat namn är uolåbuoskBr [hålbuske] eller 
uolubuoskBr [håligbuske]. Detta hänger säkert samman med att buskens märg är 
lös och förhållandevis lätt kan tas ur t. ex. vid tillverkning av pipskaft. Å andra 
sidan kanske man inte helt skall utesluta möjligheten av att nolåbnosk och 
uolubuosk på något sätt hänger samman med ordet olvon, vilket i sin tur bety-
der 'ulvbär', dvs. 'vargbär9°  

ORMBUNKE 
De olika ormbunksväxterna, i synnerhet bräkenarterna, kallas på svenska oftast bara 
ormbunke. I älvdalskan finns det flera ord som kan översättas så. Det mest speciella 
är tiäge19,18,u [tjägel] eller uormtiägel11»23.28  [ormtjägel]. Ormen går igen också i 
benämningen normgras23  [ormgräs], "ormört", och naturligtvis i uormbunkBr• 
LoAs [ormbunke]. Det senare är numera vanligast, vilket är naturligt med tanke på 
att det har stöd i svenskan. Även bara bunk9  uppges kunna ha den betydelsen (jäm-
för under gräs). En bräkenart avses möjligen med Säves mjoktiägelv [mjölk-
tjägel], "mjölkormbunke", såvida det inte rör sig om stensöta (se detta uppslags-
ord). 

ORMBÄR Paris quachifolia 
Trots att ~bär inte är någon vanlig växt i Älvdalen, har den många namn i det 
lokala språket. Den växer ju på ett så karakteristiskt sätt att man lätt lägger märke 
till den. En annan orsak ser vii följande uppgift hos Färje: "Örten giftig o. använ-
des i medicinskt bruk för sin laxerande egenskap." Den användes bl. a. mot engels-
ka sjukan, rakitis, som på älvdalska heter ris.' Detta förklarar namnet risber23, 
alltså "rakitisbär". Den vanligaste benämningen torde annars vara uormber23.1" 
[ormbär] eller uormbersbljommv•23,33  [ormbärsblomma]. Ett annat namn är 
kossber9.23  [korsbär] eller kossberblyömme23  [korsbärsblomma], som sannolikt 
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bildats med tanke på örtens bladkrans bestående av fyra korsvis ställda blad. Vidare 
kan ormbär kallas wendelber9,u [vändelbär], 1agerber23J eller 1averber23' [lager-
bär] och djietber39  [getbär], av vilka det sistnämnda finns belagt också i Orsa." 
Lagerber9  och laverbee.0  används naturligtvis även i sin ursprungliga betydelse 
'lagerbär'. 

ORMGRAN Picea (var.) virgata 
I Älvdalen finns bara enstaka exemplar av ormgran. På älvdalska har den samma 
namn som i svenskan, alltså uormgron23,B1As. 

ORMROT Polygonum viviparum 
Till de växter som förekommer allmänt i Älvdalen hör också ormrot. Vi finner den 
t. ex. uppe i fäbodarna. På älvdalska kallas den — eller kallades åtminstone förr — 
friekaw4,23.33 [frökarl]. Detta namn har den naturligtvis fått efter den karakteristis-
ka blomställningen. En annan benämning är lausgras9,3536.Br [lusgräs], alltså "lus-
ört", som också kan avse lopplummer. Troligen har man tyckt att fröna påminde 
om löss. Sedan har det också förekommit att barnen i sina lekar kallat ormrotens 
frön för sagugryn erBr,Br,Ås [sagogryn].  

OXSTARR (Tagelstarr) Carex appropinquata (C. paradoxa) 
I Dalmålsordboken finns ett älvdalskt växtnamn uxstar23  [oxstarr], som är översatt 
med Carex paradoxa, dvs, just oxstarr. Denna nära släkting till vippstarr och 
trindstarr tas dock inte upp i Färjes förteckning över Älvdalens växter. Det är där-
för troligt att uxstar — namnlikheten till trots — betecknar någon annan starrart. I 
Färjes ordlista översätts det dels med 'grov starr' (så även i ULMA:s samlingar med 
belägg från Åsen och Evertsbergu), dels med 'vasstarr'. 

PELARGON 
En populär krukväxt i svenska hem har länge varit pelargonen. Kanske bidrog 
barnboksförfattarinnan Elsa Beskow till det, som i flera av sina böcker hade bilder 
på denna blomma. Hon vistades många somrar uppe i Brindbergs fäbodar i 
Älvdalen, där hon hämtade inspiration till sina böcker. I älvdalskan har pelargonen 
det prosaiska namnet dritkall(29)m. Nä  [dretkarl], dvs. "skitgubbe". Två förklaringar 
till detta har förts fram. Somliga menar att det beror på att pelargonen luktar illa 
om man kommer åt den, andra att det beror på att man ofta gödslar den. En skämt-
sam ombildning av ordet pelargon har vii pilärguonnm (av pilår, 'pelare', och 
g uonna, ett namn på skogsfrun eller på en "otymplig, osnygg och lat kvinna"23). 

PENNINGÖRT (Penninggräs) Thlaspi arvense 
Ett vanligt ogräs i de älvdalska åkrarna och trädgårdslanden är penningörten. Även 
här har man observerat att dess s. k. skidor till formen påminner om mynt, och bar-
nen har väl i sina lekar använt dem till pengar. Därav kommer benämningarna 
peninggras23 4°,Ås [penninggräs] och penninggflasurmn [penningflasor], dvs. 
"penningskivor". Dessa benämningar kan emellertid också avse hö- och ängs-
skallra. 

PEPPAR 
Av de olika slagen av peppar, ip 	 var det tydligen främst krydpipär23,13r 
[kryddpeppar] som användes i matlagningen.' Det berättas att man brukade odla 



50 

spansk peppar, spans(k)pipäri, i en kruka inne i stugan. Växten kunde 
tillsammans med brännvin ordineras mot magont och även användas till plåster vid 
förkylning.3" Peppar med stark och bitter smak kallades enligt Säve ietjinpi-
pärv [ekenpeppar], dvs. "skarppeppar", och sannolikt avser detta ord just spansk 
Peppar-Ås  

PEPPARROT Annoracia rusticana (Nasturtium a.) 
Pepparroten ansågs vara en mycket nyttig växt. Linné berättar om hur den kom till 
användning vid matlagning, som skönhetsmedel och som medicin mot olika åkom-
mor. 26  Roten har odlats också i Älvdalen, och ibland uppträder den förvildad. Nu-
mera är den inte särskilt vanlig.! älvdalskan har ingen annan benämning än pipär-
rnotmAs eller piperruotm noterats. 

PERSILJA 
Den älvdalska formen av ordet persilja är päsill (eller päsidla)13'm'Ås. Att per-
siljan är en mycket nyttig växt insåg man tydligen tidigt, eftersom den kunde ingå i 
det älvetalska husapoteket.13  

PIPDÅN Galeopsis tetrahit 
Den i Älvdalen allmänt förekommande örten pipdån tycks dela alla namn med sin 
släkting hampdån, till vilken hänvisas. 

PIPRÖR Calamagrosds arundinacea 
Till alla de grässlag som förr hade namn i Älvdalen hör piprör. Det kallades — och 
kallas på sina håll än i dag — bjärguo12433)5  [bergval(1) ?]. Samma betydelse har 
sannolikt bjärguolsgrask [bergval(1)sgräs] och bjärguoltådä" [bergval(1)tada]. 
Att första ledet i dessa benämningar betyder 'berg' är helt klart; gräset i fråga växer 
ofta på bergbranter och annan hård mark. Men hur man här skall tolka uol är tydli-
gen ovisst. Dalmålsordboken (s. 97b) skriver alltså -vag') med frågetecken efter.' 
(Kan det inte vara fråga om ett gammalt ord för 'rör', 'ihålig stänger ?) Inte heller är 
det riktigt klart vilket gräs som egentligen avses. Dessa ord uppges nämligen även 
kunna betyda bergrör, grenrör och av misstag t. o. m. gullris. Betydelsen 
piprör verkar dock vara den mest sannolika. 

Det förefaller som om piprör också kallats briedbunk, om vilket man kan läsa 
under uppslagsordet rör. Ytterligare ett namn är enligt Säve watutådåv [vatten-
tada], alltså "vattengräs", "vattentåtel", vilket skall avse piprör och andra högväxta 
grässlag. Detta ord tillskrivs emellertid en rad olika betydelser (se registret) — inte 
bara högväxta gräsarter — och det kan därför inte ses som en entydig benämning på 
piprör eller ens på rör i allmänhet. 

PLATTLLTMMER (Jämna) Lycopodiwn complanatum 
Plattlummem är vanlig i Älvdalen. I älvdalskan används benämningar, besläktade 
med jämna. Detta namn hänger ihop med jämn och "torde ha givits växten med 
tanke på dess hoptryckta grenar"31. Vi har dels iemmen23.f [jämne] med varianterna 
iemmin9,35:77  och iemnemv, dels iemnadv,m [jämnad], en form som också fmns i 
Våmhus.23  Plattlummern är en gammal färgväxt, vilket man bl. a. ser på att det 
hos Holmberger är översatt med "ett slags Kalfrumpa att färga gult med'''. (Om 
kalvrumpa kan man läsa under uppslagsordet lopplummer.) Enligt Linné färgade 
bönderna ylle gult med denna växt.26 
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Ett annat namn på plattlummer, som anknyter till dess användning som färg-
växt, är litåraisv [letris], dvs. "färgris". Hit hör sannolikt också littågur [let-
tågor] (se under revlummer). Plattlummern kallas för övrigt också fårglummer 
på svenska. 

PLISTER Lamium 
I Älvdalen är det endast rödplister L. purpureum som är allmänt förekommande 
av pfisterväxterna. Mjukplister och vitplister är båda sällsynta i socknen. Så 
när pistbljåmm [pistblomma], dvs. "pipblomma", i Dalmålsordboken översätts 
med 'vit- (röd-) plister'23, får vi nog anta att denna benämning för Älvdalens vid-
kommande i första hand avser rödplister. I Åsens by uppges plisterblommor ha kal-
lats pistkallerÅs [pistkarlar], dvs. "pipgubbar". Båda dessa benämningar, liksom 
det svenska plister, anspelar på att man kunde vissla i dessa örter. 

PORS se under SKVATTRAM 

POTATIS 
Hfilphers skriver i sin dagbok: "I de swåra år, emellan 1720 och 1730, planterades 
här Potatoes, eller så kallade Jord-päron, hwilka hitsändes af framledne Commerc. 
R. och Rid. Ahlströmer, igenom då warande Prosten Näsmans försorg, och ibland 
Allmogen utdeltes" . Alltsedan dess har potatisen haft en mycket stor betydelse för 
hushållningen. På älvdalska säger man pärurv,23.m, vilket egentligen motsvarar 
[päron]. Det kan jämföras med att potatis på andra håll kallas jordäpplen. Blasten 
benämns ärrp  ais23,Br,Må [pär(on)ris]. Slutligen kan man nämna att färskpotatis kal-
las nypärurm•Br,Ås [nypäron], en benämning som också finns på andra håll, t. ex. i 
Mora.23  

Den omtyckta mandelpotatisen har flera älvdalska namn, förutom mandel-
PärUI35:75.R°,Ä3  även kruokpärur9,23,Ås  [krokpäron], finggerpärurB1  [fingerpäron] 
Och pil1pärur23s,Ä. [pillpäron], dvs. "snopp-potatisar". Man tyckte alltså att man-
delpotatisen till sin form påminde om en krok, ett finger eller en penis. Beroende på 
vad de hade för färg kunde de kallas t. ex. blämandlurÅs [bLåmandlar], guolkruo-
kerÅs [gulkrokar], rådkruokerÅs [rödkrokar] eller waitmandlurÄsAs [vitmandlar]. 

De älvdalska gårdfarihandlama, gråama, hade en hel del egna ord och uttryck. 
Några korta notiser om detta besynnerliga gråspråk ges i Levanders arbeten.19•2°  I 
Skansvakten 1955 s. 18 och i Släkt och Hembygd 1993, ss. 54-56 finns ett par 
listor över gråspråksord, däribland knauler [knular], "knölar", som betyder just 
'potatis'. 

PRAKTVITMOSSA se under PURPURVITMOSSA 

PRÄSTKRAGE Chrysanthemum leucanthemurn 
Prästkragen är en av våra mest kända och omtyckta ängsblommor. Ändå förväxlas 
den inte sällan med snarlika arter, eller också skiljer man helt enkelt inte på de olika 
prästkragelilmande blommorna. Flera av de älvdalska benämningarna på prästkragen 
kan därför också avse andra arter. Det gäller t. ex. waitku1lm28As [vitkulla] och 
livå-däa15•23-4  [leva-dö]. Den senare har sitt namn efter att man, medan man ploc-
kade av kronbladen ett efter ett, inte sa "älskar — älskar inte" utan "leva — dö". Så 
har man gjort åtminstone sedan 1700-talet.' Man kunde också säga målå — livå — 
dålEtÅs [mala — leva — dö] och kalla blomman på samma sätt. 1 Evertsberg säger man 
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enligt Dalmälsordboken dodkallbljåmm23  [dödkarlblomma], dvs. "dödingsblom-
ma", "likblomma", men man förväntar sig där snarare dodkallblyömm (eller 
dådkallblyömm). Hänger detta namn månne samman med den gamla ramsan 
"leva — dö"? 

En benämning som noterats i södra delen av socknen är krågåkullB1  [Icragkulla] 
eller waitkrågåkullB1  [viticragkulla]. Det senare ordet finns belagt också i Mora.' 
Därutöver förekommer ett namn warärrefatv2.0  [vårherrefat] med varianterna war-
refat435:36),u, "värrerfat"33  och "Uärrfated"9. Detta har förklarats med att "Vår 
Herre giver fåglarna att dricka på dessa fatliknande blommor'. Kanske finns det 
också ett samband med att "man plockade av prästkragens blad och räknade: "war-
re, linot'n, warre, liuot'n" för att se till vilkendera [dvs. till Vår Herre eller 
till den Onde] man skulle komma'. 

Trots att det alltså finns så många inhemska benämningar på prästkragen, har det 
svenska ordet lyckats tränga sig in i språket, oftast i formen prestkrågåBr."As. 

PURPURVITMOS SA 
Färje uppger att purpurvitmossa Sphagnum purpureum på älvdalska kallas rod-
muoså9  [rödmossa], men vilken art han menar med det är oklart. Purpurvitmossa 
har nämligen det latinska namnet Sphagnum wamstorfii och inte S. purpureum, 
som Fälje uppger. Den vanligaste röda vitmossan i Älvdalen lär dessutom vara 
praktvitmossa Sphagnum magellanicum. Oavsett vilken art som avses, är upp-
giften säkert riktig såtillvida som att rödaktiga (vit)mossor kan kallas rodmuosä23. 

PYRAMIDSUGA se BLÅSUGA 

PÄRONTRÄD 
I Älvdalen odlas såvitt jag vet inte päron. Redan 1762, i dagboken från resan i 
Dalarna, skriver Hiilphers: "Frukt-Trän trifwas ej på denna orten". Frukten kallas i 
alla fall antingenärp onBI,Br,K1,  päränk eller pärunÅs. Den senare varianten finner 
vi också i grannsocknen Venjan.23  För trädet har jag antecknat benämningarna 
ptirontraiBLI3r, päråntraiAs och päruntraiÅs. 

RABARBER 
Rabarbern odlas däremot med framgång i Älvdalen. Man använder där samma be-
nämning som på svenska, ibland med uttalet rabarverm•Br•Ås, i synnerhet hos äldre 
personer. 

RENFANA Tanacetum vulgare 
En av de örter som kunde ingå i det gamla älvdalska husapoteket var renfana." 
Bl. a. användes den som medel mot inälvsmask.23  Även om växten är mindre all-
män i socknen, förekommer den på flera håll. Den har i princip samma namn på 
älvdalska som på svenska, men det har uppenbarligen omformats under inflytande 
av andra ord. Oftast kallas örten difyönu13,23As, men därutöver finns en variant ril.-
fjUM23'f upptecknad. 

RENLAV Cladonia 
Renlav är en näringsrik växt som haft stor betydelse för människan, inte bara för 
dem som bedrivit renskötsel. På älvdalska säger man riemuosåv,23  [renmossa], 
eftersom det är fråga om en markväxande lav (se under lav). Rena lånord är rie- 
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lavm och rienlavm. "Ren- och islandslav, växande på skogshedar och anv. som 
foderlav" benämndes iedmuosi23  [hedmossa]. 

RENLAV, GRÅ Cladonia rangifedna 
Hos Färje finner vi ett älvdalskt ord "Grämuoså"9  för grå renlav. Det är ovisst om 
detta skall tolkas som gr4muoså eller gråmuoså. Det första skulle betyda 
"granmossa" eller "ljungmossa", det senare "gråmossa". (Där ser man nödvändig-
heten av att markera älvdalskans nasalvokaler i skrift.) Mot bakgrund av Levanders 
uppteckning gr4muosi21, som översätts med "ett slags renlav", är det förra alterna-
tivet mest sannolikt Jämför dock under islandslav. 

RENLAV, VIT Cladonia alpestris (C. stellaris) 
Den vita renlaven kan naturligt nog kallas waitmuoså94.K1  [vitmossa], men mer 
entydig är benämningen tuppmuoså (tuppmuosi)21,BrAs [toppmossa]. Levander 
har utförligt redogjort för hur det gick till förr i världen när man samlade tupp-
muosån till foder och lade upp i s. k. muosåkugger.21  Vit renlav kan på svens-
ka också kallas vitlav, och man skulle därför kunna tro att älvdalskans waitlavi9  
[vitlav] skulle ha samma betydelse. Färje översätter det också med "Skägglav o. 
Vitlav?". Men eftersom vit renlav är en markväxande art, borde den på älvdalska 
snarare betecknas som en muoså än som en lavi (Iftvå). 

REVLUMMER Lycopodium annotium 
I Älvdalens skogar växer revlummem allmänt Från den fick man nikt (se under 
mattlummer), något som givit upphov till namnen niktmyölraisÅs [niktmjöl-
ris], flusämyölur [flossmjöl], dvs. "flammjöl", och kelingkrutu [käringkrut]. 
Över huvud taget förefaller det som om rev- och mattlummer, som också liknar 
varandra mycket, ofta haft samma namn. 

I litteraturen möter också en uppgift om att revlummer skall kunna heta lit-
tågur'5,33,39  [lettågor], dvs. "färgtågor". Detta dyker först upp hos Kröningssvärd 
och har tydligen spritt sig därifrån till Rietz, Wiström, Forsslund och Färje. Emel-
lertid tycks Kröningssvärd ha tagit miste. Han ger ingen svensk översättning, utan 
bara det latinska namnet Lycopodium armodum. Men för samma växt tar han även 
upp "Jämnaden" från Mora och "Jomnan" från Orsa. Detta är i sin tur otvetydiga 
benämningar på jämna, dvs. plattlummer. Den arten har allmänt använts som 
färgväxt, och den kallas på svenska ibland även fårglummer. Att revlummem skul-
le ha använts till färgning har jag aldrig hört talas om. Vi kan därför vara ganska 
säkra på att littågur avser färglummer, dvs. plattlummer, och inte revlum-
mer. 

REVSMÖRBLOMMA Ranunculus repens 
Det finns flera olika arter av smörblommor. De vanligaste i Älvdalen är vanlig 
smörblomma och revsmörblomma. I regel skiljer man inte på dem, utan de 
benämns på samma sätt?' Ett namn som uttryckligen har använts om revsmör-
blomman är myssmyörsbljommf [messmörsblomma]. 

RINGBLOMMA 
En omtyckt prydnadsväxt är ringblomman. På älvdalska har man i regel inte något 
annat namn än det svenska, vilket i fördalskad form blir ringgbljommBr, ring g-
bljåmmi" eller ringgblyömmB'. Men det har också förekommit att man kallat 



54 

dessa blommor för kattklyönerm [kattklor]. Detta beror på att deras frön till for-
men påminner om kattklor. Samma benämning har i andra trakter använts om get-
väppling", kattfot23  och käringtand". 

ROS Rosa 
Till de självklara prydnadsväxterna i vårt land hör rosorna. Inget annat namn än 
ruoa23,B1.I" har noterats. Ordet ros kommer, liksom själva växten, ursprungligen 
från romarna.m Jämför nypon. 

ROSLING Andromeda polifolia 
En tämligen allmän ört i Älvdalen är rosling. Man kan där få höra den kallas ruos-
'inge, vilket förmodligen är ett lån från svenskan. Namnet syftar på de ljust 
rosenröda blommorna. 

ROVA 
En viktig kulturväxt, i synnerhet före potatisens införande, var rovan. Älvdalskans 
ruova23.13" är den regelbundna motsvarigheten till den svenska benämningen. —1 
gråspråket (se under uppslagsordet potatis) betecknade ruova dels 'klocka', dels 
'kvinnobröst' .36:10  — Ekorr Anders berättar: "Innan potatis allmänt började odlas hade 
man brukat sätta frö till en sorts runda, rödaktiga rovor, som kallades amierik-ruä-
vur, och som man sedan stekte."35:36  Amierikruovur betyder naturligtvis "Ameri-
ka-rovor". Det finns hos Säve också en uppgift om att rovan kallats ruotav [rota], 
men detta växtnamn avser i regel kålrot. Om erålingg9,23  [harling], dvs. "harris", 
som översatts med 'små rov- eller kål(rots)plantor' kan man läsa under kål och 
kålrot. 

RÅG 
Till våra viktiga kulturväxter hör också rågen. Dess älvdalska namn är rugll•23•81, 
vilket är belagt redan på 1600-talet.5  

RÅGLOSTA (Losta) Bromus secalinus 
Åkerogräset råglosta är numera tämligen sällsynt i Älvdalen. Ett gammalt namn på 
växten är swimbel",33,39. Detta antas hänga samman med ordet svimma, eftersom 
örten har narkotiska egenskaper." 

RÖDBLÄRA Melandrium rubrum (Lychnis dioica) 
Rödbläran förekommer allmänt i Älvdalen, och med sin starka röda färg drar den 
uppmärksamheten till sig. Den påminner något om midsommarblomster, vil-
ket skulle kunna förklara varför dessa två örter delvis har samma benämningar på 
älvdalska. Man kan inte heller utesluta att de ibland har förväxlats med varandra. I 
en stor del av socknen kallas rödbläran skalausbljomm (med lokala variatio-
ner)"" [skål' husblomma], dvs. "dassblomma". Benämningen syftar på att örten 
trivs på näringsrik jord. Vi finner den ofta uppe i fäbodarna, och om det vittnar 
namnet budbljomm".23," [bodblomma], som betyder "fäbodblomma". I Everts-
berg kan rödbläran kallas suckbandsblyömmv9As [sockbandsblomma], en be-
nämning som säkert hänger ihop med blommans vackert röda färg. Slutligen har 
jag noterat att den i Brunnsberg stundom kallas guckubljommBr.Br, dvs. "gök-
blomma". Kanske rör det sig då om en förväxling med gökblomster. 
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RÖDKLÖVER Trifolium pratense 
Rödklövern är ursprungligen en odlad växt, men den påträffas ofta förvildad i gräs-
planer och på ängar. I dag kallar man den i Älvdalen för det mesta rodklöverBr.BrAs 
[rödklöver] eller rodklövertuppBt [rödklövertoppa], benämningar som har en 
svensk bakgrund. Mer genuina namn på rödklövern är myödt.uppu,23.Nä  [mjödtop-
pa], dvs. "honungsblomma", och (i Evertsberg) myödtuppgrasv [mjödtoppgräs], 
"honungsblommeört". Dessa hänger naturligtvis samman med blommans starka 
sötma. Något svårtolkat är Kröningssvärds "Mjeltuppor"5, som också anförs av 
Rietz33. Det ligger nära tillhands att tolka det som myöltuppur, alltså "mjöl-
blommor". Rietz uppger att de kallades så "För blommornas tjenlighet till nöd-
bröd". Det är emellertid inte heller uteslutet att det rör sig om en missuppfattning 
för myödtupp. 

RÖDPLISTER se PLISTER 
RÖDSYRA se BERGSSYRA 

RÖDVEN Agrostis ten uis 
Rödven är ett skirt och vackert gräs som förekommer i rikt mått i Älvdalen. Ändå 
har jag inte lyckats finna något älvdalskt namn på det. Visserligen uppger Holm-
berger att ven kan heta tädå, men det är oklart vad som menas med det (se under 
ven). Vidare förmodar Färje i sina anteckningar att lynna skulle kunna beteckna 
bl. a. rödven, f  men detta ord avser enligt samstämmiga uppgifter ett myrgräs, vilket 
ju inte stämmer in på rödven. Se under trådtåg. 

RÖKSVAMP 
Ett undantag från regeln att de olika svampsorterna saknar namn i älvdalskan är rök-
svampen eller snarare röksvamparna, eftersom det fmns flera arter. De har överallt 
uppmärksammats för sin rök och har säkert namn i alla våra folkmål. Barnen varna-
des ofta för att man kunde bli blind, om man fick röken i ögonen."' På älvdalska 
säger man fisboll (i Åsen fisbå11)v.231" [fisboll], som enligt Säve kan avse 
skålröksvarnp.v Det berättas också att röksvamp ibland kallades dritsåppÅs 
[dretsopp], dvs. "skitsvamp", men det är svårt att säga om detta skall uppfattas som 
ett namn eller bara som en karakteristik. Se även under uppslagsordet svamp. 

RÖLLEKA Achillea millefolium 
Röllekan är en vanlig och välkänd ört. I älvdalskan har den flera benämningar, som 
på olika sätt vittnar om hur den nyttjats av människan. Bland annat har den kommit 
till användning vid ölbrygggning, vilket man ser av namnen bryddjtuppV,23,131 
(med varianterna bryttjtupp23, brysstupp23) [bryggtoppa], dvs. "bryggblomma", 
och ö1tuppv.9,u [öltoppa]. Röllekan hör till de gamla medicinalväxterna och använ-
des bl. a. som sårläkningsmede1.26  Detta förklarar benämningen "Låtsar gras"11, 
vilken jag tolkar som [läkargräs]. 

Röllekans blommor har också använts som tobakssurrogat, och det återspeglas i 
namnet tuobasbljomm",Br," [tobaksblomma]. Den har också kallats Pär-i-
bockav,33  [Per-i-backe]. Precis detsamma kan man finna i Västerbotten33  och 
Ångermanland", och på närmare håll har vi liknande benämningar, nämligen Par-
i-lön] [Per-i-löten] i Mora23  och Lass-i-tuomt [Lasse-i-tomt] i Våmhus23. Är 
bakgrunden helt enkelt den att röllekan trivs på torr, öppen gräsmark? 
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Hos Färje finner vi en gåtfull benämning "Gam(n)tola"9, som han i sin tur 
hämtat ur Rietz. Där har ordet emellertid formen gan-tola", och det förefaller som 
om Färje velat byta ut n mot m för att få en mening i ordet. (På älvdalska skulle 
ett gammalt fånigt fruntimmer kunna kallas gamttola.) Nu har gan-tola ingen-
ting med gammal att göra, utan hänger snarare ihop med galen. Örten var giftig 
och ansågs kunna förorsaka galenskap" eller öka starka dryckers berusningseffekt26  
(vilket kan gå på ett ut). Ordets andra led (tola eller tora) har satts i samband med 
tår, vilket förklaras med att "Det ampra blomdoftet, djupt indraget i näsan, gör 
rinnande ögon och yrsel?"' Denna förklaring stupar på att de olika daladialektemas 
varianter inte innehåller å som i tår, utan o.23  Det är faktiskt inte klarlagt vad det 
är för ett ord,31  annat än att det tycks ha hetat tora från början.' Rietz' gan-tola 
skulle i så fall vara en "förvrängning" av galen-tora. Levander undrar i Skansvakten 
1928 s. 28 om någon älvdaling månne har hört namnet "galin tädä" [galentada], 
dvs. "galengräs", på rölleka. Detta är uppenbarligen en annan förvrängning av sam-
ma ord. "Doktor Levander" tycks inte ha fått något positivt svar på sin fråga. 

RÖNN Sorbus aucuparia 
1 Älvdalen växer rönnen allmänt. Den älvdalska benämningen är besläktad med den 
svenska och är förmodligen det ord som har flest lokala varianter i språket: rann- gen6,23,Ås, rangenLo,Lo,Ås,  rongen16,Br,B1, ranngin9,23,Bi,  ranginnyä.mä, rain 

g inKl, 
nV,28 , raung 	, raungnaL39,(vä) och rangnaEv. Hos Arborelius 1813 finner vi 

varianten "Raängn"1, som därifrån tydligen spritt sig till Kröningssvärd14.13  och 
Wiström39. Troligen är detta en stavningsvariant av raungn. På samma sätt torde 
Rietz' "rägna"" motsvara raungna. Däremot förefaller det som om "raungs-
nur", som figurerar i Mora Tidning av den 30 maj 1984, är ett tryckfel. Utöver alla 
dessa varianter förekommer också sammansättningar med -kall [karl], men i betyd-
ligt mindre omfattning än vid vissa andra lövträd, t. ex. sälg. Här har noterats 
raungenka1123, raunginka119, ranginkallmå och raungnkallv. Om betydelsen 
av sådana sammansättningar kan man läsa under uppslagsordet hägg. 

RÖR Calamagrostis 
Till Älvdalens Calamagrostis-arter hör piprör (allmän), grenrör (sällsynt) och 
bergrör (sällsynt). Alla dessa har uppgivits kunna heta bjärguol, även om det 
förefaller rimligt att det främst är piprör som avses. Rietz förtecknar i sitt dialekt-
lexikon ett dalmålsord räpipur" [rörpipor], vilket han översätter med Calama-
grostis, dvs. 'rör'. Sannolikt har Rietz fått denna uppgift från Säves anteckningar, 
där v'åmhusmålets räpipurv är översatt med 'rör'. Men detta ord betyder enligt and-
ra källor 'vass' eller 'vasstrå' (se uppslagsordet vass). På samma sätt förhåller det 
sig med ordet rår, som hos Säve återges med 'rör', men som enligt andra källor be-
tyder 'vass'. Till saken hör att också svenskans rör används i båda betydelserna. 
Det är därför svårt att avgöra vad som i detta fall avses med räpipur och rår. Ett 
liknande problem är förknippat med ordet rärgrasv, som Säve återger med 'rör, rör-
gräs'. Det torde vara fråga antingen om Calamagrostis eller om vass (jämför detta 
uppslagsord). Ordet rörgräs har på andra håll använts som benämning dels på 
Calamagrostis-arter över huvud taget, dels på piprör." 

Säve har också upptecknat ett ord briedbunkv [bredbunk] med översättningen 
'bredbladigt sidvallsgräs'. Eftersom sidvall avser 'sank äng', skulle namnet kunna 
passa in på bergrör och grenrör, som ju båda växer i tuvor på fuktig mark. I 
synnerhet det förstnämnda kan få mycket breda blad — upp till 20 mm. Ordet skall 
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dessutom betyda detsamma som våmhusmMets briedgras [bredgräs],v vilket i sin 
tur skall  avse olika bredbladiga grässlag, företrädesvis Calamagrostis-arter.23  Säve 
uppger att malungsmålets bregras används om piprör och andra liknande gräs-
slag." Om bunk kan man läsa under uppslagsordet gräs. 

När det slutligen gäller växtnamnet watutådå, vilket enligt Säve avser piprör 
och andra högväxta grässlag, hänvisas till piprör. 

SALLAT (Sallad) 
Naturligtvis odlas och äts sallat även i Älvdalen. Numera säger man i regel sal-
ladBurAs, men i Hohnbergers ordlista finner vi varianten "Soldat". Det är fres-
tande att anta att den uppkommit genom inflytande från ordet för salt, dvs. solt. 
Sallat betyder för övrigt ursprungligen just 'saltad' .1°  

SANDTRAV Arabis arenosa 
En ört som växer allmänt i Älvdalen är sandtrav. Ändå är det osäkert vad den heter 
på älvdalska. Möjligen har den kallats suolt'nbljåmmÅs [svultenblomma]. Denna 
benämning skulle syfta på att örten håller till godo med mycket mager jord. Man 
bör observera att det även finns ett ord suolt'nary [svultenarve] som betecknar 
å'kerspergel, en växt som är ganska lik sandtrav. Det behöver dock inte vara fråga 
om någon förväxling. Båda örterna gör ju skäl för sina namn. 

SILESHÅR Drosera rotundifolia 
Med tanke på att sileshår är en mycket säregen växt, som dessutom är tämligen 
vanlig i Älvdalen, är det förvånande att den inte tycks ha fått något eget älvdalskt 
namn. Ibland har den kallats stjyrgrasv,9)" (med varianten stjyrrgras6.08).19) 
[skörgräs], dvs. "långfilsört", men det namnet tillkommer oftare tätört."1" Det-
samma tycks gälla varianten stjyrbljomm" [skörblommg Båda växterna kunde 
användas, när man skulle sätta tätmjölk. Om namn på sileshår och tätört i svenska 
folkmål och om hur dessa växter utnyttjades vid tätmjölksframställning kan man 
läsa i Inger Larssons avhandling Tätmjölk, tätgräs, surmjölk och skyr. 

En annan benämning är enligt Kröningssvärd Marie sänghalm", men det är 
inte älvdalska. ('Säng' heter saingg, och 'halm' heter om eller åm, och för övrigt 
kallades det man hade i bädden oftare sainggduos [sängdoss], "sänghö".) Dess-
utom är det säkert ett missförstånd? Marie sänghalm och Jungfru Marie sänghalm 
har i våra folkmål oftast använts om gulmåra", i enstaka fall om backtimjan", 
daggkåpa23, darrgräs", jordrök", majviva4  och randgräs23  men såvitt be-
kant aldrig om sileshår. Att det är ett misstag styrks också av att Kröningssvärd 
inte har med Marie sänghalm, när han 13 år senare ger ut en ny växtnamnsför-
te,ckning." Härmed skulle man väl kunna låta saken bero, men man frågar sig sam-
tidigt hur detta misstag kunde uppkomma. Det finns två tänkbara förklaringar. Kan-
ske har Kröningssvärd och hans sagesman missförstått varandra och blandat ihop 
sileshår med gulmåra. Gulmåran ansågs nämligen ha egenskapen att få mjölk att 
koagulera." Ännu sannolikare är emellertid att det faktiskt rör sig om ett riktigt 
namn på sileshår men att detta av någon anledning har blivit förvrängt. Sileshår har 
nämligen många folkliga namn som Jungfru Marias hår, Jungfru Marias Tänkt, 
Mariedagg, Gyllen Jungfruhår,27  Marie silkeshår33  och Jungfru Maria såpa, det 
sistnämnda hämtat från Lima i Dalarna. 

SJUSTJÄRNA se SKOGSSTJÄRNA 
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SJÖFRÄKEN (Dyfräken) Equisteum fluviadle (E. lirnosum) 
Förr slogs sjöfräken som foder åt korna. Dels fick man därigenom ett viktigt foder-
tillskott, dels skall korna ha mjölkat mer, när de ätit av detta.' (I Levanders arbete 
Livet i en älvdalsby före 1870-talet19  beskrivs hur fräkenslåtter kunde gå till.) 
Eftersom sjöfräken, som förekommer allmänt i socknen, var den viktigaste fräken-
arten, kallade man den ofta bara fennewAs [färne], dvs. "fräken". Vid behov kunde 
man vara precisare och säga watufenn",33.39  [vattufäme]. En tvärtom mer vid-
sträckt betydelse har ordet sjugras23  [sjögräs], som betecknar "olika slag av vatten-
växter, bl. a. starr och fräken". Sannolikt hörde sjöfräken till den gruppen av växter. 

"SJÖGRÄS" 
Vi har redan under föregående uppslagsord nämnt att ordet sjugras23  [sjögräs] be-
tecknar "olika slag av vattenväxter, bl. a. starr och fräken". I det sammanhanget kan 
det vara intressant att notera att ordet fenne, som i normala fall betyder 'fräken', i 
Rietz' dialektordbok översätts med "starr, sjögräs".33  En växt som i vatten bildar 
"sjögräs", är igelknopp; se under detta uppslagsord. 

I åar och älvar, där strömmen inte är så strid, kan man finna ett "sjögräs", bestå-
ende av långa, smala strån, som böljande följer vattnets rörelser. Detta kallas 
guonnårÅs [gornhår], dvs. "skogsfruns hår", en förståelig liknelse. Man kan här 
jämföra med namnet stjinnerkelinggår på näckmossa, som dock är en annan 
växt. 

SKAVFRÄKEN (Skäfte) Equisetum hyemale (E. hiemale) 
Av fräkenarterna var det inte bara sj öfräken som var användbar för människan. Av 
skavfräken, som dock inte är fullt lika vanlig, gjordes framför allt skurviskor. 
Sådana viskor behövdes när man skulle skura alla de träkärl man hade till mjölk och 
annat. Även andra träföremål kunde putsas med skavfräken. Om detta läser vi redan 
hos Borg 1768: "Snickare bruka och bona dermed"1. På älvdalska heter växten 
stjäptevasm eller stjäfteu33", alltså samma ord som skäfte, vilket är besläktat 
med skaft. Wess6n skriver: "växten användes till att glätta trä, t. ex. bordskivor 
och skaft (spjutskaft)"38. 

SKIVLING se under SVAMP 

SKOGSFRÄKEN Equisetum sylvaticwn (E. silvaticum) 
Till de nyttiga fräkenväxtema får man också räkna skogsfräken, som växer allmänt i 
Älvdalen. Benämningen estfennv.15•BI [hästfärne] vittnar om att växten nyttjades 
som hästfoder. Linn6 skriver t. o. m. att skogsfräken var det bästa hästfodret bland 
alla växter i Jämtland.' Från Älvdalen berättas att korna inte kan äta estfenned, ty 
då blir de sårlänta.0  

Skogsfräken ser ut som en liten miniatyrgran i skogen, och den har så många 
små mjuka blad att den gör skäl för namnet lonnfennv [ludenfärne]. Samma ord i 
samma betydelse finns också i Västerdalarna! I Älvdalen lär dock detta namn oftare 
avse åkerfräken, något som även gäller ordet rövärumpÅs [rävrumpa], "räv-
svans". Dessa båda fräkenarter påminner så starkt om varandra att förväxlingar lätt 
kan uppstå, eller så att man helt enkelt kan ha givit dem samma namn. Man kan 
naturligtvis också kalla skogsfräken för fenneB, alltså det allmänna ordet för 
fräken. Däremot måste uppgiften att skogsfräken har benämnts stjlipte21  bero på 
ett missförstånd; detta betecknar nämligen skavfräken (se ovan). 
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SKOGSKOVALL Melampyrum silvadcum 
Det växer gott om både skogskovall och ängskovall i Älvdalen. Ingen större skill-
nad görs tydligen mellan dem, utan skogskovall får låna namn av sin lite större 
släkting och kallas myöllinggv,23  eller mywinggv,m,B,  [mjödling] (se ängsko-
vall). Därutöver har jag upptecknat ett namn wialÅs (med betoning på första sta-
velsen) [vial]. Man skulle kunna vara tveksam till den uppgiften, eftersom den bara 
kommer från en enda sagesman och eftersom man kan misstänka en förväxling med 
gulvial, som ju också är gul. Men eftersom ängskovall heter viar i Lima'40,33  
och Malung och mjölkvial i Medelpad7  (om detta nu inte är ett skrivfel), kan det 
nog ändå vara en riktig uppgift. 

SKOGSLIND se LIND 
SKOGSNÄVA se MIDSOMMARBLOMSTER 

SKOGSSTJÄRNA (Duvkulla, Sjustjärna) Trientalis europxa 
Skogsstjärnan är en vanlig ört i Älvdalens skogar. Även på älvdalska har man givit 
den namn efter blommans stjärnlika form. Den kan heta skuogsstiennBr [skogs-
stjärna] eller bara stiennam [stjärna]. Hos Kröningssvärd finns också en uppgift 
om att den skall ha kallats uormbljomm" [ormblomma]. Man bör nog se på den 
uppgiften med en viss försiktighet. Dels har jag inte funnit något liknande i andra 
källor, dels har Kröningssvärd inte med det namnet i sitt senare arbete". 

SKOGSTRY (Try) Lonicera xylosteum 
Egentligen är Älvdalens klimat för kärvt för skogstryn. Den är därför ovanlig i 
socknen, och man finner den bara på milda lokaler som vid Hykjeberg och i Bly-
berg. Från Blyberg stammar också benämningen djietberm [getbär]. På samma sätt 
benämns tryn i Rättvik.' Redan hos Holmberge?' figurerar detta namn, men han 
har ingen översättning utan skriver bara "Species braccae incognita", dvs. "Okänd 
bärsort". Nu kan man inte vara säker på att det verkligen var skogstry som avsågs, 
ty detta växtnamn kan enligt senare källor även beteckna ormbär39  eller på andra 
orter, bl. a. i Mora, brakved". Själva ordet getbär, oavsett vilken växt som 
avsågs, skall väl tolkas som att bären inte var tjänliga som människoföda. 

SKVATTRAM (Getpors) Ledum palustre 
Skvattram är ett exempel på hur en växt som är tämligen sällsynt i Alvdalen ändå 
kan ha flera älvdalska namn. Färje berättar att skvattram förr användes i öl och 
svagdricka tillsammans med humle och malt Detta återspeglas i en benämning från 
Evertsberg, ö1tupp9x [öltoppa], dvs. "ölblomma". Egentligen var det ju annars 
pors Myrica gale som användes vid ölbrygd, i synnerhet innan man böljade an-
vända humle.26  Porsen är dock ännu sällsyntare i socknen, så man fick ofta hålla till 
godo med skvattram. Skvattram kan på svenska också kallas vildpors eller get-
pors, och det senare namnet skall den ha fått, emedan den endast äts av geten." 
Som älvdalska motsvarigheter har upptecknats "Djetpors"14.15 , djietpuoss9,m och 
djietpuss23,39,Ås. En variant av detta ord skall ingå i namnet Getbusmyr i Älv-
dalen.' Man kunde också helt enkelt kalla skvattram för puossrn [pors] eller öl-
puss9x [ölpors], varav det senare är upptecknat i Evertsberg. Det kan nämnas att 
pors betecknar skvattram även i Bjursås.23  

SKÅLRÖKSVAMP se under RÖKSVAMP 
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SKÄGGLAV Usnea filipenclula 
Det har på senare tid talats mycket om att förekomst av skägglav i en skog är ett 
tecken på friskhet. Förr såg man den också betydligt mer än vad man gör nuförti-
den. Det gamla ordet för hängande lav, i synnerhet just skägglav, är lavi eller Lä-
viL36:8,BrAs [lave] (se lav ovan). Var skägglaven svartaktig, kunde den benämnas 
swartlaviv [svartlave], och var den ljusare till färgen, kunde man kalla den wait-
lavi9,u [vitlave]. Eftersom den ofta växer på granar, kallas den ibland gritläväÄs(Ås) 
[granlave], som är belagt också i Våmhus.23  Däremot är skegglav'm ett yngre lån-
ad. 

SKÖLDBLADSMÖJA Ranunculus peltatus 
En växt som trivs i vatten med gyttjebotten är sköldbladsmöjan. Den förefaller inte 
vara särskilt vanlig i Älvdalen. I likhet med vissa andra vattenväxter, t. ex. ålnate, 
kan den kallas abuorrgras23  [abborrgräs]. Förklaringen är den att aborrar gärna 
uppehåller sig vid sådan växtlighet. Se vidare under uppslagsordet vattenmöja. 

SKÖLDLAV, VÅRTIG se TORSKLAV 
SLOKGRAN se under GRAN 

SLÅTTERBLOMMA Parnassia palustris 
Slåtterblomman är relativt vanlig i Älvdalen. Den växer, som det latinska namnet 
palustris antyder, på kärrmark och andra fuktiga lokaler. I toppen av stjälken sitter 
en enda stor vit blomma, som gör den rätt att upptäcka. Det är också den som givit 
upphov till det älvdalska namnet waitbljommv [vitblomma], en benämning som 
av naturliga skäl även kan avse andra örter med vita blommor. Slåtterblomman har 
också kallats uostbljommBr [ostblomma]. Samma benämning förekommer i Nor-
ge, och den förklaras med att blomman har samma färg som ost'2  I Åsen har jag 
upptecknat budbljämmÅs [budblomma], dvs. "fäbodblomma", i betydelsen 'slåt-
terblomma'. Det betecknar dock i regel rödblära eller midsommarblomster. 

SLÅ 	flERFEBBLA Hypochxris maculata 
Till Älvdalens många fibblearter hör också slåtterfibblan. Man finner den ganska 
allmänt på ängsbackar och uppe i fäbodarna. Den kraftiga blomman på sin höga 
stjälk lyser klargul under högsommaren. Det är väl därför den kallats suol-
kniepv.33  [solknepa], dvs. "solknapp". Ett annat namn, som enligt Rietz är upp-
tecknat väster om älven,33  är liuotmanspisk'5•23,39  [ljutmanspiska], dvs. "den 
Ondes piska". Om detta säger Dybeck: "Namnet piska har sannolikt afseende på 
blomsyelken och den derifrån utgående, merändels bladlösa stjelken."3  Hur djävulen 
kommer in i bilden har dock Dybeck ingen teori om. 

SMALGRÖE se GRÖE 

SMULTRON Fragaria vesca 
Ordet smultron är besläktat med smälta' och skall väl syfta på att bären "smälter 
i munnen". På många håll i vårt land uppträder ordet i andra former, inte sällan med 
sn- i början i stället för sm-, t. ex. snutterbär, snötterbär, snytterbär33. Detta gäl-
ler även de älvdalska benämningarna I de centrala byarna på ömse sidor om Dal-
älven kallas smultronet för snuggberiAlaNti [snuggbär], medan de ute i periferin 
liggande byarna Evertsberg och Åsen, liksom Brunnsberg, har varianten snull- 



61 

berar,Ev.As [snullbärl. Av detta kan man förstå att bärets äldre namn är snullber, 
som i det centrala Älvdalen (liksom i Våmhusv) kommit att förändras till snugg-
ber under inflytande av ordet snugga, 'plocka', 'rycka upp' (t. ex. gräs). Denna 
förändring har skett mycket tidigt, ty redan på 1700-talet sade man både snullber" 
och snuggberu". En annan ombildning fmner vi i blybergsmålets snuber', 
som möjligen hänger samman med verbet snuo, 'sno', 'vrida'. Men kanske har det 
i stället samband med venjansmålets snuppberv.0  , vilket inte heller det har någon 
säker tolkning." 

I Noreens ordlista från 1800-talets slut upptas också benämningen snulträn28  
från Åsens by. Med tanke på att bärbeteckningar på -on normalt inte förekommer i 
genuin älvdalska, förefaller det som om snultrån är en "korsning" av det älvdalska 
snullber med det svenska smultron. — Själva växten kan kallas som bäret eller 
snullbersraisBrAs, snuggberSraiSMå, "smultronris", eller snubersblyömmBl, 
"smultronblomma". 

SMÅSTARR (Hundstarr) Carex nigra (C. Goodenowii, C. fusca) 
På t. ex. myrslogar som inte längre slås kan det bildas tuvor som byggs på från år 
till år. Till slut kan dessa nå en ansenlig höjd och omkrets. Sådana tuvor kallas 
yörrtauver23,BrAs [örrtuver], yölltauver2335:71  [hjölltuver (det senare upptecknat 
i Evertsberg) eller "Sterings-tadu-1auvur"357' , vilket kan tolkas [stärringstadtu-
vor]". Har detta ord samband med sterras, som betyder 'spjärna emot', 'vara mot-
spänstig'? 1 Skansvakten 1986 s. 39 fmns en bild på sådana tuvor och följande text 
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'Diem wex og wex tast diem werd so sturer so diem welt borter sos druckin-kaller" 
("De växer och växer tills de blir så stora att de välter omkull som druckna karlar"). 
En art som kan bilda präktiga yörrtauver är småstarr. (Som jämförelse kan 
nämnas att småstanen i Härjedalen kallas räggetuvstiir.27 ) 

Småstarren förekommer allmänt i socknen och uppträder i många varianter. I 
Evertsberg skall den också ha kallats wålna° [vålna], en benämning som annars 
tillkommer flaskstarr. (Se även under starr och trådstarr.) 

SMÄLLGLIM (Tarald) Silene cucubalus (S. venosa) 
Smällglim är ingen ovanlig växt i Älvdalen. Den har många namn i älvdalskan, 
vilka alla är variationer på samma tema som det svenska: smellkupperAs 
[smällkoppar] eller smel1kuppur9.°'M5  [smällkoppor], dvs. "smällpåsar", smell- 

[smällfikon], smel1kuppg1imågras9  [smällkoppglemgräs], smel 1- Ås Ås 	•• gras • • [smallgras] och smellurÄsAs [smällor]. I SAOB finns en förklaring från 
1845: "Af blomfodrets egenskap, att åstadkomma en smäll, då det tryckes mot flata 
handen."3' Varianten smellkuppglimågras förklaras av Ekon Anders på följande 
sätt: "Namnet har nog uppkommit därför att örten glimed i suoln...", dvs, den 
glimmade i solen. Ett gammalt namn på smällglim som har använts ända in i våra 
dagar är skwekturv•'4  [skväktor], vilket skulle kunna översättas med "smällare". 

SMÖRBLOMMA Ranunculus acris 
Den välkända smörblomman lyser gul på Älvdalens ängar under sommaren. Dess 
älvdalska namn är missåmåsbljomm (med lokala variationer)vm•Br eller m i s - 
stunitstupp9,23, båda med betydelsen "midsommarblomma". Det gäller alltså att 
inte blanda ihop den med midsommarblomster. Smörblomman kallas också 
mys smy örsblj omm9,23  [messmörsblomma], åtminstone i Evertsberg.9  Dessut-
om kan man få höra den kallas smyörbljommBrxu-0 [smörblomma], men vi kan 
då ha att göra med påverkan från svenskan. Detta växtnamn används i älvdalskan 
annars om maskros. Ofta benämns smörblomman helt enkelt guolbljommBr.må 
[gulblomma]. 

SMÖRBOLLAR Trollius europxus 
Numera är örten smörbollar tämligen sällsynt i Älvdalen. I Åsen har Färje funnit 
benämningen midagsbljåmm9  [middagsblomma], vilken också enligt Dalmåls-
ordboken sannolikt avser denna ört.23  Smörbollarna är ett praktfullt inslag i vår flo-
ra med sina stora, klart lysande runda blommor. Det är förmodligen dessa som givit 
upphov till den älvdalska benämningen. Det älvdalska midag betyder såväl 'mid-
dag' och 'middagstid' som 'söder', och kanske har smörbollarnas blommor associe-
rats till solljuset. Smörbollar kan på svenska också kallas daldockor, ett namn 
som vi finner i flera dalasoclmar.23  I Älvdalen har jag upptecknat det i formen dal-
duckurBi . 

SNIP se ULLSÄV 

SNÄRJMÅRA Galium aparine 
En tämligen sällsynt växt i Älvdalen är snärjmåran. Den påträffas tillfälligt på 
öppen jord. I älvdalskan, åtminstone i evertsbergsmålet, kallas den widaindj-
gras9 A [vidhänggräs], dvs. en ört som hänger sig fast vid omgivningen. Redan 
1638, i Johannes Francks Speculurn botanicum, finner vi benämningen Lille 
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Vidhängia på snärjmåra." Från Evertsberg kommer enligt en sagesman i Åsen 
även benämningen klyöngrasi" [klöngräs], dvs. "klänggräs". Möjligen kallas den 
även bindeÅs, vilket är en sammanfattande benämning på en rad slingerväxter, 
bl. a. å'kerbinda.23  

SOPP se under SVAMP 

SPRÄNGÖRT Cicuta virosa 
Sprängörten är en mycket giftig växt, som lyckligtvis är sällsynt i Älvdalen. Det 
älvdalska namnet spraindjgras"." [spränggräs] har samma betydelse som det 
svenska. I SAOB citeras en skrift från 1700-talet, i vilken på tal om sjukdomen 
"spränghäfta", som kreaturen fick av att äta sprängört, ges följande upplysning: 
"Sjelfva namnet ger här tillkänna, att kreaturet spricker af häfta, nämligen en sådan, 
då kreaturet hvarken får träcka eller låta sitt vatten"31. Jämför under blåsuga. 

STAGG Nardus stdcta 
Till de gamla älvdalsböndemas välsignelser och förbannelser hörde staggen. Det är å 
ena sidan ett allmänt förekommande gräs som ger ett gott foder men är å andra sidan 
synnerligen besvärligt att slå, lågväxt och strävt som det är. På älvdalska heter det 
Itrav,23,Ås [hära], vilket finns belagt redan på 1600-talet i formen här". Hos 
Holmberger skrivs det "Äerir" och översätts med "sylnebbar ett gräs slag". Ordet 
hära förefaller vara släkt med hår och ursprungligen betyda 'grått hår'.33  Staggen 
gör ett gråaktigt intryck, och en tuva av torr stagg är inte helt olik en gråhå'rskalufs. 

Ibland används sammansättningar som gambe1är35:63,11rAs [gammelhära] och 
djietärm [gethära]. (Visserligen översätter sagesmannen det senare under tvekan 
med 'starr', men det är ganska klart att det är fråga om stagg.) Båda dessa ord tycks 
uttrycka lite av den känslomässiga inställning man kunde ha till det besvärliga 
grässlaget. Mer om detta kan man läsa i Margareta Svahns avhandling". 

En benämning som kombinerar likheten mellan stagg och grått hår med en 
negativ, känslomässig inställning till växten är finnskegg14,15,21 [finnskägg]. Så 
benämns staggen också på många andra håll i landet, t. ex. i Närke, Särna och 
Idre33, liksom i Dalsland26. I älvdalskan används detta namn annars främst om 
knapp- och tuvsäv. I Evertsberg uppges staggen också kunna kallas bunk9m , en 
uppgift som stammar från Ekon-  Anders. Ordet kommenteras närmare under gräs. 

STARR Carex 
Ett stort och komplicerat kapitel utgörs av starrsläktet. I Sverige finns ett hundratal 
arter, och för Älvdalens del förtecknar Fälje 35 arter, 1 underart och 2 hybrider. Tro-
ligen finns det ännu fler. De älvdalska namnen för starr och olika starrarter är — om 
uttrycket tillåts — rena djungeln. För att bölja från början så heter starr star2uk0, 
mindre ofta starr(23),3r, ett namn som är besläktat med ett gammalt ord för styv» 
Man säger också stargrasnÅ"s [starrgräs]. Nu får man utgå ifrån att begreppen 
star och starr inte täcker varandra helt. Det tycks finnas starrarter som inte beteck-
nas med star!' liksom det kan finnas växter som inte tillhör starrsläktet men som 
ändå kallas star (jämför sista stycket). 

Det finns flera sammansättningar på -star(r), om vilka man inte säkert kan 
säga, vilken art (eller vilka arter) som avses. En sådan är blåstar(r)23.(35:7°)  [blå-
starr], som upptecknats väster om älven och som översatts med "mjuk, hög o. fro-
dig blåaktig Carexart, god som lcreatursfoder"23. Bland alla starrarter som Fälje har 
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med i sin bok har jag inte lyckats finna någon som passar riktigt väl in på den be-. 
skrivningen. I andra svenska och norska folkmål används blåstarr och liknande be-
nämningar främst om vasstarr men även om hirsstarr, vekstarr, vitstarr 
och småstarr.7•12•27  Dessutom är det inte ovanligt i Norge att man också kallar 
blåtåtel för blåstorr, trots att den inte tillhör starrsläktet.12  På den passar faktiskt 
beskrivningen ovan bättre in. 

Som ett slags motsats till blåstar kan man betrakta djietstar(r)23  [getstarr], 
översatt med "kortväxt o. hård Carexart, mindre god som kreatursfoder". Vi ser här 
återigen ett exempel på att växtnamn på djiet- uttrycker otjänlighet eller låg kvali-
tet hos växten. En liknande bakgrund har kanske namnet uxstar [oxstarr]; det är 
närmare kommenterat under oxstarr. En något grövre starrart, som i likhet med 
oxstarren har "kottar" (kwegltu) upptill på strået kallas  i Åsens by watustar° 
[vattustarrl. 

Vidare fmns det en benämning mitirstar23 ) [myrstarr], vilken uppges avse en 
"fm Carexart, växande på myr". Förmodligen kan mer än en myrväxande starrart 
kallas så.' Här kan man jämföra med mAirgras(23)•(As)  [myrgräs], som åtminstone i 
Mora och Malung betyder "gräs, växande på myrar o. mossar (Juncus och Carex-
arter)"23. Inte långt därifrån ligger växtnamnet blotgras9,23.(35'8) [blötgräs], dvs. 
"mjukgräs", vilket översätts dels med "mjuk, böjlig o. därför svårmejad starr-
(Carex-) art, växande i tuvor vid åstränder"23, dels med "myrgräs"9.°. 

Ett gammalt ord för en eller flera starrarter är wålna [vålna], vilket tas upp 
under flaskstarr, småstarr och trådstarr ovan. Hos Holmberger finner vi 
sammansättningen "Revålna"ll med översättningen "Ett slags starr". Möjligen 
skall detta tolkas som riewidna [renvålna], alltså "renstarr". Som redan framgått 
trivs många starrarter på fuktig mark; somliga växer t. o. m. i vatten. Det gör att 
några arter också kan omfattas av det allmänna begreppet sjugras23  [sjögräs]. En 
annan svårdefmierad benämning är bunkv, som bland mycket annat översätts med 
'starr'. Se uppslagsordet gräs. Osäker är vidare Borgs uppgift att sju' [sia] också 
skulle kunna betyda "starrgräs". Detta ord behandlas utförligt under gröe och 
kru s tåtel. 

Slutligen vill jag kommentera ytterligare tre ord, registrerade hos Rietz och 
Holmberger: fenne33  = 'starr', 'sjögräs', lonnfennll = 'starr' och kråkåfennn = 
'starr'. Fenne avser normalt fräken. Det förefaller därför som om starr för Rietz 
och Holmberger (eller deras sagesmän) också kan betyda fräken. Hur nära dessa 
växtgrupper stått varandra i folkmedvetandet framgår bl. a. av att star i en källa 
översätts med "fräken, ell. starrgräs"38. 

STENBRÄKEN Cystopteris fragilis 
På Älvdalens sydbergsbranter finner vi en rad växter som eljest inte förekommer i 
socknen eller förekommer mycket sällan. Dit hör stenbräken. Från Evertsberg har 
Färje benämningarna tiäger [tjägel] och uormtiägel9  [ormtjägel], vilka emel-
lertid också kan beteckna andra ormbunksarter eller kanske snarare ormbunke i 
allmänhet. 

STENBÄR (Stenhallon, Jungfrubär) Rubus saxatilis 
I svenskan är stenbären benämnda efter sin stora kärna, som gör bäret mindre tjän-
ligt som människoföda. I Älvdalen är det i stället de långa revorna som bildat ut-
gångspunkten vid namngivningen. De kallas nämligen tågbermoAu,Ås [tågbär]. 
Växten benämns tigbersrais9-4  [tågbärsris] eller tågbersblyömmm [tågs.. 
blomma]. 
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STENMOSSA se FÄRGSICÅLLAV 
STENSOPP se KARLJOHANSSVAMP 

STENSÖTA Polypodium vulgare 
Den lilla ormbunksväxten stensöta är tämligen allmän i Älvdalen. Vem har inte 
som barn tuggat på den söta roten, som givit upphov till växtens namn. I älvdals-
kan har upptecknats både stiesyötis.asAs  [stensöta] och ellsyötv [hällsöta]. 
Dessutom kallas den ellkrydv•nm [hällkrydda]. Denna benämning fumer vi redan i 
Holmbergers ordlista, även om den där har förvrängts till "Fällkrydä"u. Slutligen 
förekommer hos Säve ett växtnamn mjoktiägelv [mjölktjägel], dvs. "mjölk-
ormbunke", översatt med det latinska namnet "Polypod". Med dagens botaniska ter-
minologi kan därmed bara avses stensöta, men i äldre språkbruk, t. ex. hos Linné, 
kan det också vara fråga om ekbräken, hultbräken, maj bräken, stenbräken 
och träjon, vilka alla finns i Älvdalen. Varför stensötan (eller någon av de andra 
ormbunksväxtema) skulle kallas "mjölkormbunke" har jag inte lyckats utröna. 

STORGRÖE se under GRÖE 

STORMHATT, NORDISK Aconiturn septentrionale 
Till de verkligt giftiga växterna hör stormhatten, som inte är särskilt vanlig i Älv-
dalen. Linné berättar att örten, kokt i vatten, användes för att fördriva flugor och 
annan ohyra från husdjuren, och att sönderstötta stormhattsrötter tog död på flu-
gor.' Mot denna bakgrund är namnet flugudöd23,3591  [flugdöd] helt begripligt 

STORMHATT, ÄKTA Aconitum Napellus 
I älvdalska blomsterrabatter kan man finna äkta stormhatt som prydnadsväxt Den 
kallas ibland djietdodBf [getdöd], en benämning som också förekommer i andra 
dalasocknar, t. ex. Malung.23  Förklaringen till detta namn ges återigen av Linné, 
som skriver. "Om den icke årligen förstörs, dödar den nötkreatur och getter". 

STRÄTTA Angelica silvestris 
Strättan växer tämligen allmänt i Älvdalen. Liksom sin släkting kvanne äts den 
gärna av björn, varför den i östra Älvdalen kallas byönngras23  [bjömgräs], "björn-
ört". I Evertsberg har upptecknats namnet byönnkumästraingg9  eller byönn-
kumästraungg" [björnkumminstrånge], som vittnar om växtens släktskap med 
kummin. 

Strättan har emellertid varit till glädje inte bara för traktens björnar. Den har 
också haft en vidsträckt användning hos människan, inte minst hos barnen. Den 
ihåliga stjälken har först och främst använts att spruta vatten med. Strätta betyder 
just 'spruta' o. dyl. Det är därför sannolikt att det älvdalska ordet steckert [stink-
ärt], dvs. "stänkört", som diskuteras under uppslagsorden kvanne och mäster-
rot, ursprungligen betecknat just strättan. En sagesman i Brunnsberg berättar att 
barnen förr använde stjälkar av rackuolspipur [rackhålspipor] till ärtrör. Rack-
uolspipurv," är ytterligare ett namn på strätta. Ordet är lite besynnerligt. Ledet 
uol tolkas visserligen av Dalmålsordboken som 'hål' ,23  men det ger inte någon rik-
tigt god mening. Är det månne fråga om ett gammalt ord för 'rör', strättans främsta 
kännemärke? Jämför under piprör. 

Ett annat ord för strätta är rackluokspipurv [racklokspipor], "hundlokspipor". 
Det ligger nära till hands att se detta som en förvrängning av rackuolspipur, men 
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eftersom rackluoka är belagt som namn på hundloka på 1700-talet, bör vi nog 
betrakta rackluokspipnr som en möjlig namnform. I Skansvakten 1964 s. 4 be-
rättas om Färjes Angelicaorkester, där man använde spelpipor gjorda av "stjälkar till 
en högväxt ört vid namn strätta".3149  

Strättan liknar inte bara kummin, kvanne och mästerrot, utan även hundloka. 
Det fmns ett par namn som används om både strätta och hundloka, dels det nyss-
nämnda rackuolspipur9•23'", dels rackkaller9.9  [rackkarlar]. Det är sannolikt att 
även rackkumin, "hundkummin", hör hit; se under kvanne. 

STRÄVSOPP Leccinum 
En rörsvamp utan ansvälld fot, dvs, inte karljohanssvamp, kallas på älvdalska 
stiesåppAs [stensopp]. Det förefaller mest sannolikt att det är fråga om någon 
strävsopp, t. ex. björksopp L. scabrum eller aspsopp L. aurantiacum. Se 
även under uppslagsordet "kosvamp". 

STYVMORSVIOL Viola tricolor 
Styvmorsviolen är en vanlig ört i Älvdalen, och den har genom sin vackra kom-
bination av färger dragit uppmärksamheten till sig och fått en rad älvdalska benäm-
ningar. På färgerna syftar natt-og-dag 23'" med varianten dag-og-natt" eller 
suo1-natt-åg-dag394" [sol-natt-och-dag] med varianten suol-dag-åg-natethÅs. 
En annan benämning är maribljomm9•23  [Maria-blomma], ett av många växtnamn 
som anknyter till Jungfru Maria. Dessutom kan den kallas päderbljomm (med 
lokala variationer)'5.23,33  [Peder-blomma] eller päderkluckur9,23  [Peder-klockor], av 
vilka det senare har antecknats i sydvästra delen av socknen. Möjligen har dessa 
namn ett samband med att styvmorsviolen blommar vid tiden för Persmäss,33  som 
sedan gammalt infaller den 29 juni. 

SUMPSTARR (Myrstarr) Carex magellanica (C. inigua) 
En av Älvdalens många starrarter med allmän förekomst är sumpstarren. I Särna och 
Idre lär den kallas "Döknyssling"39  [dyknytling], och det är därför sannolikt att 
det älvdalska dölmyhlinge9•23  har samma betydelse. Det fmns annars ingen säker 
uppgift om vad det betyder, annat än att det rör sig om en starrart", att den växer på 
myrar 923  och att den — enligt sin benämning — trivs på dyiga växtplatser. Allt detta 
stämmer väl in på sumpstarren. Ett annat ord med samma betydelse som dö- 
knyhlingg skall vara "Dretgrissling"9, men det är inte älvdalska utan orsa-mm.23 

SURKULLA se BALDERSBRÅ 

SVAMP 
Det är först i modern tid som man på den svenska landsbygden böljat plocka och äta 
svamp. Detta gäller i hög grad Älvdalen och förklarar varför man bekymrat sig så 
lite om att ge de olika svampsorterna älvdalska namn. 'Svamp', i synnerhet arter 
med tydlig hatt' och fotÅs, heter sopp11,1,B1 (i Åsen såp—ks,. p 	Detta skall ej förväxlas 
med det svenska sopp, dvs. rörsvamp, som närmast motsvaras av tjyrsopp [ko-
sopp]; se uppslagsordet "kosvamp". För 'skivling' finns ett ord sknorusopp9  
(med varianterna skurusoppv.33  och skurusåpp") [skårsopp], medan 'ticka' heter 
tickaBricUs eller tjuka9,23,28  [kjuka]. Svamp som växer på barrträd med ringröta 
kallas djietwidåtick23,(Ås) [getvedticka], och "små svarta svampar, som växa på 
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björkar, vilka härjats av skogseld" benämns eråkwed23  [harkväl]. Kväd är ett 
slags kitt som förr bereddes av bränd björknäver.3' 

Eftersom det finns så få inhemska svampnamn, använder man ofta de svenska i 
mer eller mindre fördalskad form. Här kan som exempel nämnas bluodriskB1  
' blodriska' , blåmusseruonm 'blåmusseron ' , eggsopp' ' ägg svamp' , fing g er - 
s oppN" fingersvamp', kantarellm•K1318, kalj oanBi 'karljohanssvamp', råg soppm 
eller röksoppKlAs 'röksvamp', skryttjun tufssgivlinggB1  'rynkad ("skrynk-
lig") tofsskivlig', smyörsoppB" smörsopp', stiemurkelm ' stenmurkla' , s tie - 
soppm 'stensopp', ' karljohanssvamp' , taggso--Bi pp 'taggsvamp' och tuppmur- 
kel m 'toppmurkla'. 

SVARTHAVRE se HAVRE 

SVINMÅLLA Chenopodium album 
I Älvdalen är svinmålla en allmänt förekommande växt, medan gårdmålla 
Atriplex patula inte är vanlig och bärmålla Chenopodium foliosum ytterst säll-
synt. När man i Älvdalen talar om målla, menar man därför i regel just svinmålla. 
Det vanligaste älvdalska namnet på svinmålla torde vara muldkal1v,23,131  [mullkarl], 
"mullgubbe". En ovanligare variant av detta är myldkall" [myllkarl]. Ett ålder-
domligare intryck gör benämningarna mulde11,9,23  [mune] och mylde(9),23  [mylle]. 
Dessutom anför Färje varianterna mull& och mylle9, båda från Evertsberg. Hans 
källa tycks som så ofta ha varit Ekorr Anders' material i Dialekt- och folkminnes-
arkivet i Uppsalau. Där bör nog emellertid mulle och mylle tolkas som "försvens-
kade" former och inte som älvdalska varianter. — I Mvdalskans sydligaste utpost 
Blyberg har antecknats två namn dritmollm [dretmålla], dvs. "skitmålla", och 
dyndjmollm [dyngmålla], vilka har sina närmaste släktingar i socknarna söderöver 
(Mora och Sollerön respektive Malung och Rättvik). 

En helt annan bakgrund har benämningen friekallmAs [frökarl], "frögubbe". 
Svinmållan har ju stora fröklasar, som utgör viktig vinterföda för fåglar. I äldre 
tider, när det var ont om mat, hände det att man plockade dessa frön och malde dem 
till mjöl. Ordet friekall kan också beteckna andra växter med iögonenfallande frö-
samlingar. 

Det finns en uppgift om att målla också har kallats mollblj åmm23  och 
mollgrasbljåmm23  i Åsen. Jag ställer mig tveksam till den uppgiften av flera 
skäl: 1) Målla benämns i Åsen nuförtiden muldkallÄU. 2) I Färjes ordlista 
förekommer mollbljomm och mollgrasbljomm, båda antecknade just i Åsen, 
men utan översättning. Om det hade varit så enkelt som att mollbljomm hade 
varit 'målla', då hade säkert ingen osäkerhet förelegat om ordens betydelse. 3) I 
åsenmålet finns ett växtnamn mållgras, som utan tvekan betyder 'midsommar-
blomster' och som så har gjort i över 200 år. Mot den bakgrunden förväntar man 
sig att mollgrasbljåmm och mollbljåmm (eller med dagens uttal: mållgras-
bljåmm, mållbljåmm) skulle vara varianter av mållgras och betyda detsamma 
som detta. Ekorr Anders i Evertsberg uppger också att mollgrasbljomm betyder 
'skogsnäva', dvs. just 'midsommarblomster' .11  

SYREN 
Här och var i Älvdalen kan man se odlade syrenbuskar. På älvdalska säger man sy-
rien36:9,131,Å8, men Levander har i Åsen upptecknat en längre variant syrienam21u. 
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SÄLG Salix caprea 
Till de lövträd som förekommer allmänt i Älvdalen hör också sälgen. Det älvdalska 
namnet är seldamm [sälda] eller — om än betydligt ovanligare — seldu.9  [säld]. 
Ofta kallas sälgen, i synnerhet när den blivit lite större", se1dka11v.23m [säldkarl], 
ungefär "sälggubbe". Benämningar på -kall lär bara ha använts om sådana trädslag 
som var lämpliga till lövtäkt.23  Därför är det förvånande att sälglövet inte tycks ha 
skattats särskilt högt, åtminstone inte att döma av den vers som står att läsa under 
uppslagsordet asp. 

SÄV Scirpus 
Enligt Säves uppgifter betecknar fmnskeggv [finnskägg] en eller flera kortväxta 
Scirpus-arter. Till den kategorin hör i Älvdalen — om man bortser från de mest 
sällsynta — tagelsäv (ej vanlig), tuvsäv (allmän), ullsäv (allmän), möjligen 
också veksäv (mindre vanlig). 

SÄV (Kolvass) Scirpus lacustris 
Säv och vass är höga gräsartade växter, som båda förekommer i våta miljöer. Det 
är inte att undra på att lekmannen ofta inte skiljer dem åt. Det är ju inte för inte 
som säv också kallas kolvass. Mot den bakgrunden är uppgiften att säv på älvdalska 
kan heta wass" [vass] bara helt naturlig. (Se vidare under uppslagsordet vass.) 
Säve uppger att wårnav är det älvdalska namnet på en eller flera högväxta Scir-
pus-arter. I Älvdalen skulle det bara kunna röra sig om säv och skogssäv, S. 
silvaticus. Men eftersom den senare är sällsynt i socknen, kan det knappast vara 
fråga om något annat än säv. Den kan ju bli ända upp till 3 m hög. Ordet vikna 
motsvarar andra källors wålna, ett växtnamn som betecknar flaskstarr och even-
tuellt flera andra starrarter (se flaskstarr). 

SÖTKA(MO)MILL se KAMOMILL 

SÖTVEDEL Astragalus glycyphyllus 
En tämligen sällsynt växt i Älvdalen är sötvedel. Linné fann den vid Hykjeberg, en 
lokal där det finns flera växter som annars trivs längre söderut i vårt land. (Om 
floran vid Hykjeberg kan man läsa i Skansvakten 1926 s. 2-3.) Sötvedeln är den 
största av våra ärtväxter, något som förklarar det älvdalska namnet erttrai6,9  
[ärtträd]. 

TAGELSTARR se OXSTARR 
TAGELSÄV se under SÄV 

TALL (Fura) Pinus silvestris 
Tallen torde icke tarva någon närmare presentation. På älvdalska heter den toll'u"' 
eller — framför allt i Åsen — tå1123936. Vid sidan av detta ord finns också en mot-
svarighet till det svenska fura, nämligen fuorit1823  eller — framför allt i Evertsberg 
— furu". Att tallen, liksom granen, varit betydelsefull för människan kan man se 
av att det finns en mängd benämningar på tall av olika form och beskaffenhet. Här 
skall bara nämnas några (varianter på -tål! markeras inte särskilt): bårto1123'368, 
frodtollv3a, guor(r)tol11423(Å),  hlaunggertollv•14,Ås, kraggtollK', krugg-
to1123• Ås eller tollkrugg v, råto1123, måirto1114.23,3", tiaogtollv'"' Ås, tuorr-to1116,BI,Br och työrto1121'369.' eller työrwidåto1P. Deras betydelse finns angiven i 
registret. 
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TARALD se SMÄLLGLIM 

TEVERONIKA (Teärenpris) Veronica chamaediys 
I de älvdalska gräsmattorna fmns det gott om teveronika. De fina ljusblå blommor-
na har av många liknats vid ögon. På svenska kallas de ju ibland för mormors 
glasögon, i Malung heter de blåögor23, och i Älvdalen har jag upptecknat benäm-
ningen kattogurBr [kattögon]. Även i Värmland kallas  teveronika så.d 

TIBAST Daphne mezereum 
Det finns all anledning att lägga märke till och namnge en växt som tibast. Dels 
blommar den vackert på bar kvist om våren, dels får den om sommaren lysande 
scharlakansröda bär, dels är dessa bär mycket giftiga. I Älvdalens socken växer 
tibasten tämligen allmänt i bäckar och källdrag. Det älvdalska namnet på bären, 
stundom även på hela växten, är taisberv•2333,  [tisbär] med varianten taiseber33. 
Busken kallas taisbersbuosk35:28,Lin [tisbärsbuske] alternativt taistbersbuosk" 
eller taisbuosk9  [tisbuske]. 

Trots — eller tack vare — sin giftighet har bären på många håll använts i folk-
medicinen, så även i Älvdalen. Bland annat skall man ha ätit tibastbär som medicin 
mot spanska sjulcan.N' Man kunde också ta ett bär om dagen för att hålla doktorn 
borta.m Hos Rietz finner vi också en gammal ramsa från Älvdalen: "Taiseber og 
vendelrot — Ad ir allir trull emot"". Från grannsocknen Venjan har Säve varianten: 
"Teis-bast-tuppa å vanliga-rot e dyr bot för trulls skot". Dessa ramsor vittnar om 
att tibasten också ansågs vara verksam som ett skydd mot trollen. Här kan nämnas 
att ti- i tibast, liksom tai- i taisber, förmodligen hänger samman med det gam-
la gudanamnet Tyr, som ingår i ordet tisdag." )  

TICKA se under BJÖRKTICKA, FÅRTICKA, FNÖSKTICKA och SVAMP 

TIMOTEJ Phleum pratense 
Timotejen är vårt viktigaste vallgräs. Den är lätt att känna igen med sin kolvlik-
nande fröställning. Det är också den som har givit upphov till den älvdalska benäm-
ningen knupptaduv23,Ä8  [knopptada], dvs. "knoppgräs". Därutöver använder man 
även det svenska namnet i olika varianter, t. ex. timutaimmus eller timutai-
grasik [timotej gräs], vilka i första hand torde avse odlad timotej. Namnet timotej i 
sin tur syftar på en viss Timothy Hansson, som var den förste som i större skala 
odlade timotej som kreatursfoder. Detta skedde i Amerika på 1700-talet. 

TISTEL Cirsium, Carduus 
Det som utmärker tistlarna framför andra växter är ju deras egenskap att stickas. 
Denna egenskap bildar utgångspunkt för alla de älvdalska benämningarna. När man 
talar om tistlar i Älvdalen, säger man på många håll stinghlerv,BrAs [stingslarj, 
vilket skulle kunna återges med "stickare". Detta ord används inte så ofta i ental.' 
Flera olika entalsformer har emellertid upptecknats: stingh12 u, sting s19, 
stinghle2836  eller stingselvaur . Som med flera andra växtnamn går det att till 
detta lägga -kall [karl], alltså stinghlkallu•Br, "stickgubbe". Vad detta ord egent-
ligen betyder, finns det flera olika uppgifter om. Förutom 'tistel' har nämnts 'tis-
telstjälk'u, 'hampdå'n'tu , 'pipdån", 'stånd av en stingande växt" och 'åkertistel'. 
Andra varianter på samma tema är stingskallLmUs och stindjkall,", varav åt-
minstone det första också kan avse andra stickiga växter än tistlar. Hit hör förmod- 
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ligen också stinggskolPr [stingslcalle], "stickhuvud", som förefaller vara en om-
bildning av stingskall I annat fall skulle det vara ett passande namn på vägtis-
tel, som har tornar på blomkorgarna. Hos Holmberger fmner vi en annan variant: 
stingstuppll [stings(el)toppa], dvs. "stickblomma". Förutom alla dessa benäm-
ningar används samma ord som i svenskan, alltså tistel'-. 

TJÄRBLOMSTER Viscalia vulgaris (Lychnis viscaria) 
Tjärblomster är en ovanlig ört i Älvdalen. Trots det har antecknats en älvelalsk be-
nämning från Åsens by, nämligen braudbljämm29  [brudblomma]. Det är säkert 
dess starka röda färg som fått namngivaren att associera till bröllopsdräkt. Som ett 
lånord från svenskan betraktar jag työrblomsterBf. 

TOPPLÖSA Lysimachia thyrsiflora 
Ute i grunda vatten, i kärr och diken kan man träffa på topplösan. I Älvdalen är den 
allmänt förekommande, åtminstone i låglandet. Färje har från Evertsberg den egen-
domliga benämningen "Watnödmjötji"9. Detta är dock ett läs- eller tryckfel, ty i 
hans egna handskrivna anteckningar står det Watuödmjötjif. Uppgiften går som 
så ofta tillbaka på Ekorr Anders, som i sin tur stavar Vatuödmyötj K Ordets 
första led motsvarar naturligtvis svenskans vattu-; örten växer i vatten och har i 
våra folkspråk ofta namn som böljar på vatten." Slutledet utgörs av den typiska 
evertsbergsvarianten myök (bestämd form myötji) av andra byars mjok (bestämd 
form mjotje) [mjölk]. Det mittre ledet -öd- är oklart till sitt ursprung. Möjligen 
rör det sig om en variant av ö [hö]." I så fall skulle ursprunget vara [vattuhömjöl-
k(en)]. Jämför att mjölkört ofta kallas hömjölke, även i Älvdalen. 

TORSKLAV (Vårtig sköldlav) Peltigera aphthosa 
Vid sidan av islandslav har torsklav använts som folkmedicin. Linné berättar 
att den användes mot barnsjukdomen torsk och mot mask.26  Även i Älvdalen har 
man använt den som läkemedel. Om detta vittnar benämningen lätj skrocker9,(23) 
[läkskrockar], dvs. "skrynkliga läkeblad", men man kunde också kalla den bara 
skrocker9, "skrynkelblad", eller skrockmuosä9, "skrynkelmossa". Alla dessa 
namn stammar från Evertsberg, och samtliga kan även avse islandslav. 

TRAMPÖRT Polygonum aviculare 
Den oansenliga och tåliga trampörten växer allmänt i Älvdalen. Också på älvdalska 
kan den kallas trampgras140  [trampgräs], dvs. "trampört". Ett annat namn är rät- 

V.39 [röttada], "rötgräs". Detta används även om vitgröe, och förklaringen till 
namnet formuleras hos Säve på följande sätt: "eg. röt-tada, emedan hon aldrig blir 
torr, utan är våt och lätt rötes". Denna förklaring passar också väl in på benäm-
ningen watutädåv [vattutada], som kan avse olika grässlag, bl. a. just vitgröe 
och trampört. 

TRANBÄR Vaccinium oxycoccus 
Trots att tranbär växer allmänt i Älvdalen, och trots att de är utomordentligt nyt-
tiga, har de aldrig haft samma betydelse för älvdalingama som lingon, hjortron 
eller blåbär. Längre tillbaka i tiden lär dock "tranbär hava samlats och dess saft 
använts för uppblandning med vatten, och använts till dricka"25:26 . De kunde också 
komma till användning som medicin mot lindrigare ögonsjukdomar.3" På älvdals-
ka har bären inget annat namn än tranuberv34•B' [tranbär]. 
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TROLLDRUVA Actnea spicata 
En tämligen sällsynt växt i Älvdalen är trolldruva. Dess älvdalska namn är 
uormber9  [ormbär] eller uormbersbljomm" [ormbärsblomma], vilka också kan 
betyda ormbär. (Även i norska dialekter kallas trolldruva omiebwr.i2 ) Därutöver 
anför Färje en evertsbergsk benämning "Kluotsberi"9, tydligen hämtad från Ekorr 
Anders". Denna bör tolkas som bestämd form pluralis av kluossber [klossbär], 
"grodbär" eller "paddbär". (Ekorr Anders översätter "Kluotsa" med 'padda'.") En 
parallell fmns hos Linné, vilken nämner paddbär som svenskt namn på trolldru-
va.' Eftersom trolldruvans bär är både giftiga och illaluktande, kan man väl före-
ställa sig att de har kallats "ormbär" och "paddbär". 

TROLLSMÖR Fuligo septica 
På stubbar och annat trä kan vid fuktig väderlek bildas trollsmör, en gulaktig 
svampväxt. Redan det svenska namnet visar att denna svamp varit förknippad med 
vidskepliga föreställningar. Detta tema går igen i de älvdalska benämningarna 
trullkelinggsmyörli [trollkäringsmör], båråsmyör" [barsmör], dvs. "trollhars-
smör", och bårådriti,I6.23  [bardret], "trollharsskit". Trollsmör förefaller ha brukats 
som medel mot onda makter.I6  Om bårån [baren], "trollharen", finns en berättelse 
från Älvdalen, inspelad av Gunnar Nyström och publicerad i Bengt Pamps bok 
Svenska dialekter. En helt annan bakgrund har namnet muoln9,20,23  [moln], sanno-
likt syftande på svampens molnliknande form. 

TRY se SKOGSTRY 

TRÅDSTARR Carex lasiocarpa 
Trådstarren växer i stort sett i hela Sverige. I Älvdalen förekommer den allmänt på 
stränder och i kärr men är oftast steril. Det finns en uppgift från Evertsberg om att 
det älvdalska växtnamnet wähtau [vålna] skall beteckna småstarr och eventuellt 
också andra liknande arter, t. ex. trådstarr. Jämför dock under flaskstarr. 

TRÅDTÅG Juncus filiformis 
I Färjes flora fmner vi ett växtnamn lynna utan översättning. Dalmålsordboken ger 
följande definition: "smått, dåligt gräs på sämre partier av odlad myrmark"23. Enligt 
en vittnesgill sagesman i Åsen är det fråga om trådtåg!' 

Tågväxterna påminner i mycket om gräsen och halvgräsen, och den vanligaste av 
dem är i Älvdalen just trådtåg. Den uppges hos Säve kallas finnskeggv [finn-
skägg], ett namn som tillskrivs flera andra gräsartade växter, bl. a. stagg, 
knappsäv och tuvsäv. 

TRÄJON Dryopteris filix-mas 
Träjon är inte särskilt vanlig i Älvdalen. Eftersom det är en ormbunksväxt, kan den 
på älvdalska benämnas uormditge123  [ormtjägel], dvs. "ormbunke". En skämtsam 
översättning av det svenska namnet till älvdalska är Widå JuonÅs. 

TUSSILAGO se HÄSTHOV 

TUVSÄV Scirpus cxspitosus 
Olika gräs, halvgräs och andra gräsartade växter, t. ex. tågarter, är ett besvärligt 
kapitel för amatörbotanisten. Många av dessa växter har gemensamma namn med 
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andra; dessutom är risken för förväxlingar stor. Det är därför ofta svårt att avgöra 
hur man skall  tolka att ett och samma "gräsnamn" uppges ha flera betydelser. Detta 
illustreras väl när det gäller tuvsäv. Tuvsäven är vanlig i Älvdalen och kallas bl. a. 
finnskegg23,39.må [fmnskägg]. Den uppgiften får sin bekräftelse hos Säve, som 
säger att en eller flera kortväxta Scirpus-arter kallas finnskegg.v  Tuvsäven blir i 
regel inte högre än 35 cm. Man bör emellertid observera att detta namn knutits till 
en rad andra växter. 

Som benämning på tuvsäv tar Färje i Ekorr Anders' efterföljd upp waitohdu 
[vithövde]. Waitobd används som namn på flera olika gräsartade växter, i första 
hand ängs- och tuvull men också ullsäv. Dessa tre har goda skäl att kallas 
"vithuvud", men det är svårare att se varför också tuvsäven skulle kallas så. Den har 
visserligen borstfina s. k. kalkblad, men dessa är inte särskilt iögonenfallande. Sna-
rare ger växten myrmarkerna en gulaktig färg. Det verkar som att tuvsäv här har 
förväxlats med sina nära släkting ullsäv eller möjligen med tuvull. 

TUVTÅ 	FEL Deschampsia aespitosa (Aira c.) 
Tuvtåteln, som är allmänt förekommande i Älvdalen, har två framträdande egenska-
per. Dels har bladen så skarpa kanter att man kan skära sig på dem, dels bildar den 
kraftiga tuvor. Båda dessa egenskaper återspeglas i älvdalska namn, å ena sidan i 
stj ärgrasNä,Ås  [skärgräs], å andra sidan i tauvgrasBr.k.go [tuvgräs]. Enligt annan 
uppgift är dock stjärgras inte detsamma som tauvgras utan skall avse ett ännu 
vassare, mindre vanligt gräs. Ås Därutöver finns det ett ord stjiengrasÅs [skengräs], 
som också betyder ungefär "skärgräs" och som därför möjligen avser samma växt. 
Ordet finns annars upptecknat i grannsocknen Venjan, men där går uppgifterna 
starkt isär om vilket gräs som avses.' Det är därför mycket möjligt att såväl stjär-
gras som stjiengras har använts om flera olika grässlag med vassa blad. 

Ordet tåtel anses ursprungligen ha betecknat just tuvtåtel' och därifrån ha spritt 
sig till andra gräsarter. Detta står i samklang med att tuvtåteln på älvdalska ibland 
har kallats just t4hl'4,13,39  [tåtel]. Även en benämning tauvt4hlu [tuvtåtel] finns 
upptecknad. Som redogörelsen under rubriken tåtel visar, står ordet tädå (tadu) 
Rada] betydelsemässigt nära teihl. Också Må uppges hos Rietz kunna beteckna just 
tuvtåte1.33  

TUVULL Eriophonun vaginatum 
Ute på de älvdalska myrarna växer det gott om tuvull. En sådan iögonenfallande 
växt har naturligtvis fått flera namn i folkspråket. Ett namn som anknyter till 
växtens utseende är swartigdw•u•Ås. Det förekommer f. ö. även i Venjan, Mora, 
Sollerön, Orsa och Ore.' Ordets första led utgörs naturligtvis av [svart], medan det 
tycks vara oklart vad det andra ledet betyder. Rent språkligt ligger det närmast till 
hands att tolka ordet [svartögd(a)], något som också Bror Lindén gjort, om än med 
tvekan.' Detta skulle väl innebära att man uppfattat det gråsvarta axet som skymtar 
mitt i den vita "ullen" som ett svart öga. Emellertid har tuvullen i andra socknar i 
stället namn som svarthövde (bl. a. i Mockfjärd, Floda, Nås) och svarthuvud 
(bl. a. i Malung)." Dessa syftar också på axet, som kan ses som ett mörkt huvud, 
på vilket de vita ullbildande håren växer ut. Bror Lindén har menat att också 
swargsd skulle kunna tolkas så, dvs. [svarthövda].d (1 Dalmålsordboken är ordet 
upptaget under uppslagsformen [svartägd].) En sagesman menar att växten kallas 
swartyd, eftersom den kommer upp före alla andra, medan jorden fortfarande är 
svart. 
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Hos Holmbergerll  är swartggd översatt med "Harull", en benämning som i sin 
tur har använts om både tuvull och ängsull." Dessa två växter är mycket lika, 
och det förefaller som om flera namn kan användas om båda. Ett sådant namn är 
waitobcP8,( ")  [vithövde], som vanligtvis avser ängsull. Emellertid gör även 
tuvull skäl för ett sådant namn. Detsamma gäller skuogsulr'n [skogsull], som 
av Färje översätts med ängsul19, men av Levander med Eriophorum, dvs. tuv-
och/eller ängsull'. På liknande sätt tycks det förhålla sig med sigiduos923  [seg-
doss], ungefär "sankmarkshö", som av Färje översätts med 'tuvull', men av Dal-
målsordboken med '(strå av) tuvull el. ängsull'. Ordets första led utgörs av sig, 
som betyder 'ställe, där vatten sipprar fram ur marken, fuktigt drag'23, medan duos 
kan översättas med 'torrt gräs', 'hö' o. dyl. (jämför under uppslagsordet gräs). 

TÅ 	tEL 
Den direkta motsvarigheten till svenskans tåtel är tQh1 (i Åsen och väster om 
älven tahl eller t4hle)11.21 s. Detta ord används i älvdalskan om kruståtel och 
tuvtåtel, båda av släktet Deschampsia, medan blåtåteln, som tillhör släktet 
Molinia, benämns på annat sätt. Det älvdalska tohl behöver inte ses som ett 
namn på en särskild art, ja inte ens på ett särskilt släkte. Det används nämligen 
ibland som beteckning på själva strået med dess vippaÅs till skillnad från rotbladen, 
bottengräset (som kan benämnas sju). Mot den bakgrunden är det lätt att förstå 
ordet tiggrasÅs, "tåtelgräs", alltså 'gräs som har strå med vippa'. 
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Ett annat älvdalskt ord som stundom återges med 'tåtel' är tadu (eller tädkum 
[tada]. (Ordet är belagt redan på 1600-talet.5) Tadu ingår (eller kan ingå) i de älv-
dalska namnen på brunven, hässlebrodd, kruståtel, piprör (möjligen även 
bergrör och grenrör), tuvtåtel, "ven" (se detta), vitgröe, vårfryle, ängs-
gröe och ängssvingel. Gemensamt för dessa arter är att de alla har strå med 
någon form av vippa. I svenska folkmål benämns just sådana grässlag ofta tåtel." 
Nu störs bilden av att även fjälltimotej, igelknopp, kvickrot, timotej, 
trampört, vårbrodd, våtarv och ängskavle har benämningar som innehåller 
tadu, trots att dessa knappast kan sägas ha strå med vippa. Å andra sidan skall den 
ursprungliga betydelsen hos tadu inte vara 'tåtel' utan 'gräs på gödslad äng'21, men 
inte heller detta stämmer för alla de nämnda arterna (se även under uppslagsordet 
gräs). Tadu har alltså kommit att användas om vitt skilda grässlag från vitt skilda 
miljöer liksom även om några andra växter. Man kan nog ändå säga att det i regel är 
fråga om gräs, i synnerhet slåttergräs/' och bland dessa främst de som i någon be-
märkelse kan kallas tåtel. Samma betydelse har sannolikt tadugrasBr.BrAs. 

TÄTÖRT Pinguicula vulgaris 
När man skulle sätta (lat 4 [låta å]) tätmjölk, strök man mjölkkärlets insida med 
blad av tätört eller sileshår, s. k. alatsbladm" [ålåtsblad]. Båda örterna kunde 
därför kallas stjyrgras1.33As [skörgräs], dvs. "tätmjölksört". I Rietz' dialektordbok 
återfinns på s. 612a en längre variant "slät-stjyr-gras" [slätskörgräs], alltså 
"slättätmjölksört", men när samma ord dyker upp som "slät-kyr-gras" på s. 
738b, uppges det vara moramål. Också andra källor knyter detta ord till Mora1e5,u 
eller till Våmhus och Sollerönv»u . Det är därför tvivelaktigt om "slät-stjyr-gras" 
verkligen är älvdalska. I så fall skulle det heta hlietstjyrgras (eller med ett yngre 
uttal: slietstjyrgras). I somliga byar kallas tätörten i stället för stjyr-
bljommBr.Br, stjyrbljämmmå eller stjyrblyömmBi [skörblomma], "tätmjölks-
blomma". — Eftersom tätörtens blomma har blåvioletta kronblad, kan örten också 
benämnas bläbljomm" [blåblomma]. 

Det finns också en uppgift om att tätörten skall ha kallats spraindjgrasar 
[spränggräs], "sprängört". I förstone ter sig kanske en sådan benämning förbryllan-
de. Men i Norge är sådana namn på tätörten inte ovanliga, och de förklaras med att 
örten i fråga kunde ge korna kolik.'2  

ULLSÄV (Snip) Scirpus hudsonianus (S. trichophorum) 
På stränder och myrar, företrädesvis i höglandet, finner vi gott om ullsäv. Ullsäven 
har kalkborst som växer ut till vita hår. Det är med all sannolikhet den arten som 
Wiström i sin ordlista 1907 tar upp som krusdun Eriophonun alpinum och som 
han ger det älvdalska namnet "Vaitofde"". Detta motsvarar på dagens älvdalska 
waitovd [vithövde], dvs. "den som har vitt huvud". Samma namn tillkommer av 
naturliga skäl tuv- och ängsull. Man kan också notera att en eller flera kortväxta 
Scirpus-arter skall kunna benämnas finnskeggv [finnskägg]. Detta stämmer in på 
ullsäv i så måtto att det är den ena av de två lågväxta sävarter som förekommer 
allmänt i socknen. 

VARGLAV Letharia vulpina 
Numera är varglaven inte vanlig i Sverige. Ett område där den hållit sig kvar något-
sånär skall vara just norra Dalarna. Den gulgröna laven är giftig och användes förr 
som varg- och rävgift, därav det svenska namnet. Linné berättar att laven i Småland 
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också användes som fargväxt.26  Det gjorde den även i Älvdalen, vilket framgår av de 
älvdalska namnen litlavi9  [letlave], "färglav", och 1itåmuoså9,35'43  [lennossa], 
"färgmossa". Säve uppger att litlavi betecknar "farglaf på träd".v  Eftersom varg-
laven växer företrädesvis på gammalt trä, är det säkert den arten som avses. (Jämför 
under färgskållav.) I Skansvakten 1958 s. 22 berättas utförligare om varglaven 
och dess användning i Älvdalen. Jag har också upptecknat benämningen warglå-
vål" [varglave], vilket dock förefaller vara ett lånord från svenskan. 

VASS (Bladvass) Phragmites communis 
I tidernas gryning, så berättas det, Ä5  skulle Vår Herre och den Onde (Liuot'n) göra 
var sitt "gräs". Den Onde fick inte till något bättre än fenne, dvs. fräken, medan 
Vår Herre skapade det ståtligaste av alla gräs, vassen. I sin förbittring och avundsju-
ka försökte då den Onde bita av de präktiga bladen, men misslyckades. Än i dag kan 
man se märkena efter hans bett på bladen. Därför fick vassen heta liuotgrasÅs 
[ljutgräs], som väl i detta sammanhang bör återges med "den Ondes gräs". 

I Älvdalens sjöar och tjärnar växer vassen tämligen allmänt. Vid sidan av liuot-
gras och det från svenskan välkända namnet wassilmAs, förekommer rärn'23'Ås  [rör] 
med varianterna 1133'Ås och rörv»9  . Detta ord ingår i sammansättningen dipipur23. 
33'39  [rörpipor], som väl ursprungligen betyder ' vasstrån'3,23  men som också kan an-
vändas för att beteckna ett bestånd av vass. Ett vasstrå kan även kallas rästiuok23  
[rörstjälk]. Till samma grupp ord hör troligen "öfrädä"4.13, ett växtnamn som från 
Kröningssvärds skrifter vandrat vidare till Rietz33, Wiström39  och slutligen Färje, 
där det har formen "övrädä"9. Grundinnebörden skulle i så fall vara "älvrör". Detta 
aktualiserar frågan hur ordet rilrgrasv [rörgräs] skall tolkas, vilket hos Säve är 
översatt med 'rör, rörgräs'. Eftersom både räpipur och rä(r) finns upptecknade i 
betydelsen 'vass', kanske rärgras betecknar samma eller någon liknande växt. 

Den sista benämningen att diskutera är "övägda"9. Det torde röra sig om en 
sammansättning av öve [älv] och det i tolkningen oklara l_kgd(a), som förekommer 
i namn på tuvull och ängsull. Detta ord kommenteras närmare under tuvull. 
(Jämför i övrigt under rör och säv.) 

VAS STARR Carex acuta 
En av de tämligen sällsynta starrarterna i Älvdalen är vasstarren. I Evertsberg har 
den kallats uxstar9,° [oxstarr], en uppgift som går tillbaka på Ekorr Anders. Om 
andra namn på olika starrarter se under uppslagsordet starr, i synnerhet det som 
skrivs om blästar(r). 

VA I I 	ENICLÖVER Menyanthes tri foliata 
Vattenlclöver är en av gamla tiders många medicinalväxter. Bl. a. har den ordinerats 
mot mask.26  Det finns tecken på att den också använts mot barnsjukdomen torsk (se 
under kabbleka). Så förklarar man i alla fall varför vattenklöver i Ångermanland 
kallas torskblad.33 1 Älvdalen, där växten förekommer allmänt, heter den triuos-
kam4As (i Evertsberg tryöska9,u) [tröska], och det är sannolikt att också detta namn 
har ett samband med sagda barnsjukdom (på älvdalska trosk).3a5  Detta går väl ihop 
med uppgiften att vattenldövem in i modem tid använts som medicinalväxt i Älv-
dalen, åtminstone i Evertsberg."'mUs Som ett modernare namn på vattenklöver 
uppfattar jag watuklöveriu. 
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VAITENMÅRA Gak= palustre 
Det finns åtminstone sex olika arter av måra i Älvdalen, varav tre förekommer all-
mänt. En av dessa är vattenmåran, som vi finner i grunda vattensamlingar, vid 
stränder och i diken. För denna växt har antecknats namnet måra", men man måste 
räkna med att detta också kan ha avsett andra arter än vattenmåra. Uppgiften stam-
mar från Kröningssvärds arbete 1830 men finns av någon anledning inte med i den-
nes flora 1843. 

VAITENMÖJA Ranunculus aquatilis 
Enligt Färjes flora växer inte vattenmöjan i Älvdalens socken. Det är därför an-
märkningsvärt att Färje själv har antecknat ett älvdalskt namn på den, nämligen 
keldärv9. Uppgiften stammar från Rietz' dialektordbokw, dit den förmodligen 
kommit från Kröningssvärds arbeten1435. Ordet påminner om keldarv [källarve], 
och man kunde frestas tro att det bara är ett tryckfel för detta. Något ord ån, eller 
ärve är inte heller känt från övre Dalarna.' Emellertid finns det på andra håll, bl. a. 
längre söderut i Dalarna, vid sidan av växtnamnen på -arv(e) också sådana på 
-ärve." Därför behöver det inte vara frågan om något tryckfel. 

Färje tar alltså inte upp vattenmöja i sin artförteckning men väl sköldblads-
möj a. Nu hör det till saken att sköldbladsmöja ibland betraktas som en underart av 
vattenmöja, och i så fall kan man ju säga att vattenmöjan faktiskt finns i socknen. 
Kanske avser keldärv just sköldbladsmöja. Det är dock lite märkligt att Säve, som 
var samtida med Kröningssvärd och som upptecknade en stor mängd växtnamn i 
Älvdalen och andra socknar, inte har med detta ord. Inte heller Wiström, som var i 
Åsen i början av 1900-talet och där lyckades belägga de flesta av Kröningssvärds 
växtnamn, tar upp keldärv. Det finns därför skäl att betrakta uppgiften med viss 
försiktighet. 

VEKSTARR se under STARR 

VEN Agrostis 
Bland gräsen tar Färje i sin inventering upp krypven, rödven, brunven (se det-
ta) och fjällven. Av dessa är rödven Agrostis tennis allmänt förekommande i 
socknen, och vi fmner den bl. a. uppe i fäbodarna. Som namn på ven anför Holm-
berger tådåll [tada]. Det är inte helt klart vad han avser med ven. Detta ord används 
nämligen i våra folkmål om ett flertal fodergräs som har strå med vippa, inte bara 
olika venarter utan även t. ex. Icruståtel.7  Se vidare under uppslagsordet tåtel. 

VETE 
En viktig kulturväxt är vete. På älvdalska heter den waitav.1-4  [vita], naturligtvis 
benämnd efter det vita mjölet. Även det svenska ordet vete är besläktat med vit.10  

VICKER se KRÅKVICKER 

VIDE Salix 
I Älvdalen finns enligt Färjes flora 11 Salix-arter. Vide heter på älvdalska wai-
dallm3" eller waide33, men oftast säger man waidbuoskvomr [videbuske]. Med det 
kan då avses flera olika arter. Att vide ansågs ha begränsat värde som kreatursfoder, 
framgår av den älvdalska vers som citeras under uppslagsordet asp. 
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VINBÄR Ribes 
Vinbär odlas med framgång i Älvdalen. De trivs så bra där, att de t. o. m. uppträder 
förvildade i närheten av bebyggelse. De älvdalska namnen motsvarar helt de svens-
ka. Man talar alltså om winberum [vinbär] och winbersbuoskm.Br'Ås [vinbärsbus-
ke]. Troligen är det också 'vinbärsbuske' som Holmberger avser med winbers-
raisil [vinbärsris]. Det är främst röda vinbär R. rubrum som förekommer förvil-
dade, och de kallas naturligtvis rodwinber° [rödvinbär] respektive rodwinbers-
buoskm [rödvinbärsbuske]. Men ibland förekommer även svarta vinbär R. nig-
rum swartwinber35:54.". 

VINTERGRÖNA se VITPYROLA 

VIOL Viola 
Färje tar i sin förteckning upp nio olika violarter i Älvdalen, varav sex är allmänt 
eller tämligen allmänt förekommande. Ändå är det bara två av dem, kärrviol och 
styvmorsviol, som tycks ha fått något älvdalskt namn. Uttrycket "blyg viol" bär 
här verkligen syn för sägen. I Säves anteckningar återfinns visserligen päder-
bljommv [Peder-blomma], översatt med 'violblomma', men det är inte säkert att 
det då rör sig om viol i allmänhet. Detta ord betyder nämligen enligt andra källor 
styvmorsviol. Eftersom de flesta violartema är blå, kan man emellertid till nöds 
kalla dem blåtupp23  [blåtoppa], dvs. "blåblomma", eller bläbljommBr [blåblom-
ma]. Men dessa benämningar kan även avse andra blå blommor än violer.23  Någon 
gång kan man också få höra det svenska ordet användas i olika grad av fördalskning, 
t. ex. wiuolBrx'As. 

VITGRÖE Poa annua 
Vitgröe är ett kort, ganska kraftigt gräs som förekommer allmänt i Älvdalen. Det 
växer på åkrar och i trädgårdsland och över huvud taget på kulturpåverkade gräsmar-
ker. Det älvdalska namnet är rättädåv." [röttada], "rötgräs", vilket av Säve för-
klaras på följande sätt "eg. röt-talta, emedan hon aldrig blir torr, utan är våt och lätt 
rötes"." En variant röttädä",'5.39  har också antecknats, men den förefaller vara en 
försvenskning av rättädä. I Rietz' dialektlexikon fmns ett ord rädtädä33  med sam-
ma betydelse (det förekommer också i Färjes anteckningar). Såvitt jag kan förstå, är 
detta en förvrängning av rättädå. Vitgröe har enligt Säve också kallats watutädäv 
[vattutada], "vattengräs", och bakgrunden till detta namn är väl densamma som för 
rättådå. Se även under uppslagsordet gröe. 

VITKLÖVER Trifolium repens 
I likhet med rödklövern växer vitldövern allmänt i Älvdalen. Den kallas där nu-
förtiden i regel waitklöverBr. En äldre benämning är myödtupp39  [mjödtoppa], 
dvs. "honungsblomma", som dock oftare betecknar rödldöver. 

vrrick, 
Vitkål, på älvdalska waitkolm•Br (lokalt waitk41Å8), är den vanligaste kålen, varför 
den ofta rätt och slätt kallas för kQl (respektive k4I)23. En mer specifik benämning 
är kallk41L23  [karlkål], "gubbkål". Bakgrunden till detta namn kanske man skall 
söka i ordet kffikally [kålkarl], vilket betyder 'kålstock'. I så fall skulle kallk41 
avse sådan kål som har en kraftig stjälk eller stock, vilket ju passar in på vitkålen. 
Men det är möjligt att kall i kallkal i stället syftar på själva kålhuvudet (k4I- 
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skoll'n [kålskallen]). Då skulle kallk41 beteckna "huvudkål" till skillnad från 
t. ex. rovor och kålrötter, vilkas blast också kallades k41. Jämför att vitkål i våm-
husmålet kan heta ovudk4123  [huvudkål]. 

VITLÖK 
En mycket använd och omtyckt kulturväxt i gamla tider var vitlöken. I dag säger 
man i Älvdalen waitlok110•BI (lokalt waitläkÄs) [vitlök], men det finns också ett 
par äldre namn upptecknade. Dels har man kallat den missämåslokm23  [raidsom-
marslök], eftersom man köpte den på marknaden vid midsommartid.23  Dels tycks 
man ha benämnt den jestyödingg" [enstöring]. Hur detta ord har kommit att få 
betydelsen 'vitlök' är oklart. Det är lite svårt att föreställa sig att en vitlöksätande 
älvdaling på 1700-talet skulle ha fått undvika andras sällskap (och blivit en enstö-
ring) på grund av dålig andedräkt. 

Vitlöken har också använts som medicin. Om detta vittnar följande notis i 
Skansvakten 1972 s. 22: "Mot kikhosta gav man den lille antingen stomjölk eller 
barnets egen urin eller också uppkokt mjölk med vitlök." Vitlök har också använts 
som ingrediens i rissmymingg, dvs, en salva mot rakitis, engelska sjukan.' 

VITMOSSA Sphagnum 
Det finns många arter av vitmossa, på älvdalska waitmuosämAs. En starkt vatten-
haltig vitmossa kunde kallas keldmuoså (keldmuosi)9.' [källmossa], medan en 
rödaktig vitmossa kallades rodmuosi23  [rödmossa]. Sådan användes stundom till 
torvströ.23  Enligt flera uppgifter skall också tuppmuos$9,u [toppmossa] beteckna 
vitmossa, men detta ord betyder i regel vit renlav. Vilken eller vilka arter som 
avses med måirmuosill [myrmossa] är ovisst. Översättningen "kärrmossa" säger 
ju inte just mer än det älvdalska ordet. Men eftersom mirmussi betyder vitmossa 
i Liman och myrmose vanligtvis har samma betydelse i Norge,' kan man gissa 
att detta också gäller Älvdalen. 

VITMÅRA Galiurn boreale 
Vitmåran är en vanlig växt, som vi finner på ängsmarker, åkerkanter och vägslän-
ter. Dess älvdalska namn är litmår'4,33," [letmåra], dvs. "fårgmåra". Detta namn lär 
oss att vitmåran är en av de många växter som förr användes vid färgning. Linne 
berättar att man färgade ylle rött med vitmårans rötter. 26  Det älvdalska namnet skul-
le i dag i stora delar av socknen uttalas litmor. 

VITPLISTER se PLISTER 

VITPYROLA (Vintergröna) Pyrola rotundifolia 
Det skall fmnas sex olika Pyrola-arter i Älvdalen. Den vanligaste är bj örkpyro-
lan (björkvintergrönan). Trots detta är det bara vitpyrolan som tycks ha fått 
något älvdalskt namn. Den kallas salukluck9.33  [svalklocka], ett namn som den 
delar med blåklockorna. Namnet syftar naturligtvis på de klockliknande blommorna. 

VITSIPPA Anemone nemorosa 
Vitsippan är liksom blåsippan inte vanlig i Älvdalen. Sannolikt är detta förklaring-
en till an den benämning som numera används mest i Älvdalen, waitsipp35:60,B011, 
är ett lån från svenskan. Det fmns dock flera genuina älvdalska benämningar regist-
rerade. Främst bör nämnas majb1jomm23." [majblomma], som säkert anspelar på 
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örtens blomningstid. Äldre benämningar har varit työlåbljomm9.15," [tjälblom-
ma] och työlkupp" [tjältoppa], som båda syftar på att arten uppträder tidigt om 
våren. Den senare varianten används numera allmänt för mosippa. 

Slutligen finns det hos Kröningssvärd en uppgift om att vitsippan kan heta 
"Ågen-Tyälåbliåmmän"". Jag tolkar det som att han avser två alternativ, dels 
"Ågenbliåmmän", dels "Tyelåbliåmmän". (Dybeck tycks däremot tolka det 
som ett namn.3) Det första alternativet skulle i så fall motsvara ett nutida ogen-
bljomm [ögonblomma]. Det är inte svårt att föreställa sig att folk uppfattat vit-
sippans lysande vita blommor som ögon. Det andra alternativet är naturligtvis iden-
tiskt med det ovannämnda työlåbljomm, som också kommer igen i ett senare 
arbete av samme författare.15  

VITSTARR se under STARR 

VÅRBRODD Anthoxanthum odoratum 
Bland Älvdalens många grässlag återfinns också vårbrodd. Den är ganska vanlig i 
socknen, den blommar tidigt på året, den är lätt att känna igen, och det är ofta den 
som ger höet dess goda doft. Man vill därför gärna tro att vårbrodden skall vara väl-
känd i Älvdalen och ha minst ett älvdalskt namn. Så tycks nu inte vara fallet. 
Ingenstans har jag lyckats finna någon älvdalsk benämning. Visserligen uppger en 
sagesman att vårbrodden heter taduÅs [tada], men det är ett namn som avser flera 
arter av slåttergräs (se under uppslagsordet tåtel). I det närbesläktade våmhusmålet 
finns emellertid ett ord luftgras [luftgräs], "luktgräs", som betyder vårbrodd (och 
åbrodd). Det är mycket möjligt att detta — i formen luptgras, luftgras eller 
luktgras — förekommit också i Älvdalen. Luptgras skall ha brukats som älv-
dalskt namn på det likaledes väldoftande men betydligt ovanligare gräset hässle-
brodd. Observera följande passus ur Margareta Svahns avhandling: "En folklig art, 
där olika växter slagits ihop och fått samma namn har vi kanske i ett flertal gräs, 
som efter torkning luktar gott." Bland exemplen nämns även låftgräs." Se även 
under uppslagsordet myskgräs. 

VÅRFRYLE Luzula pilosa 
Vårfryle, som förekommer ganska allmänt i Älvdalen, är ett säreget gräs. Dess 
blommor sitter på långa, trådsmala skaft som pekar åt olika håll ut från strået. 
Säkert är det de små knoppliknande blommorna på sina skaft som inspirerat till be-
nämningen luppur-ogaiserf•BI [loppor och löss]. Även i Norge har man tänkt i 
samma banor och kallat vårfryle bl. a. loppe og lus' 2. Också i Evertsberg har upp-
tecknats ett namn som syftar på de karakteristiska blommorna, nämligen knupp-
tådå9  [Imopptada]. 

VÅRTBJÖRK se MASURBJÖRK 

VÅTARV (Nate) Stellaria media 
Ett riktigt besvärligt ogräs är våtarv. Det förekommer enligt Färje "allestädes i åkrar 
och trädgårdar". Detta kära — eller kanske hatade — barn har många namn i Älvdalen. 
Oftast kallar man det helt enkelt arveu4s, även om detta ord ibland också används 
om andra växter (se under uppslagsordet arv). En annan vanlig benämning är drit-
arV23"f [dretarve], dvs. "skitarv", som sannolikt syftar på att våtarven trivs på 
gödslad mark. Men drit kanske här bara har en nedsättande betydelse (som i det 
norska dretarve' 2 ). En liknande bakgrund har säkert dyndjarv14,23,f [dyagarve]. 
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Våtarven kräver inte bara näringsrik utan också fuktig jord, vilket framgår av det 
svenska namnet. Även flera älvdalska benämningar vittnar om detta, nämligen 
keldarvv,rn [källarve], watuarvv [vattuarve] och wåtarv" [våtarve]. Det är möj-
ligt att namnet rähltädå(9),23  [rötseltada], dvs. "läskgräs", hör till samma grupp, i 
synnerhet om man tolkar det "fuktgräs". Men kanske bakgrunden är en helt annan. 
Linné skriver om våtarven: "Verksam mot inflammationer: färsk, krossad och 
anbragt på sår, har den i hög grad svalkande inverkan"26. Det är därför lika möjligt 
att rähltädit skall tolkas som "svalkgräs". En snarlik benämning är rättådå23  [röt-
tada], men den tycks oftare avse trampört och/eller vitgröe. 

VÄGGMOSSA Phuroziurn schrebmi 
I århundraden har man i Älvdalen byggt sina hus i timmer. I Älvdalen står för 
övrigt Sveriges äldsta daterade timmerhus, det s. k. kyrkhärbret från 1286. Vid tim-
ring av bostadshus krävs att man lägger en tätning mellan stockarna. Till detta an-
vände man ofta väggmossa, även om man också kunde täta med andra material.Br 
Väggmossan kallas på älvdalska ausmnoså (ausmuosi)11,23,Ås [husmossa]. 

VÄGTISTEL Cirsium vulgare (C. lanceolatum) 
Till de mindre vanliga tistlarna i Älvdalen hör vägtisteln. På älvdalska heter den 
uonnka119,23  [hornkarl], en benämning som är upptecknad i Åsen. Vägtisteln har 
ovanligt långa spetsiga tornar, som kan liknas vid horn. Samma liknelse fmner vii 
den uppländska benämningen homtiste/26. Möjligen har vägtisteln också kallats 
stinggskoll [stingskalle]; se under tistel. 

VÄNDEROT Valeriana sambucifolia (V. officinalis) 
Den gamla medicinalväxten vänderot är ganska vanlig i Älvdalen. På älvdalska kal-
las den oftast wendelruotv33,m [vändelrot], men även en variant wendruotmo 
[vänderot] har noterats. Den finns också upptecknad i grannsocknarna Mora och 
Venjan.0  I vissa trakter trodde man att vänderoten kunde vända sig i jorden, så att det 
som ena året varit rot nästa år sköt upp som stjälk.16  örten påminner till utseendet 
om hundloka, särskilt de exemplar som har vita blommor. Med hundloka och 
strätta delar den namnet rackuolspipur23  [rackhålspipor ?], men det är uppen-
barligen inte ursprungligt. Om vänderotens användning mot trolldom se under upp-
slagsordet tibast. 

ÅKERBINDA Polygonum convolvulus 
I sädesåkrar och potatisland kan man finna åkerbindan, även om den inte är särskilt 
vanlig i Älvdalen. Liksom andra slingrande växter kan den på älvdalska kallas bin-
de9•23  . Ett mer specifikt namn är snarbinde1140.39, som tydligt markerar växtens 
snärjande egenskap. Jämför även under åkervinda. 

ÅKERBÄR Rubus arcticus 
Den norrländska läckerheten åkerbär har inte plockats i någon större utsträckning i 
Älvdalen. Växten är inte särskilt vanlig i socknen, annat än i vissa områden. Två 
älvdalska benämningar har emellertid noterats, nämligen aikuonberv 4,23  [ekorrbär] 
och junggfruberB1  [jungfrubär]. Den förra varianten har sitt motstycke i Orsa, 
medan den senare har en parallell i Venjan.23  Det bör observeras att jungfrubär på 
många håll avser stenbär. Hos Forsslund förekommer också en benämning bytt-
ber6  [byttbär], vilken dock enligt Wiström hör hemma i Säma och Idre." 
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ÅKERFRÄKEN Equisetwn arvense 
En av de vanligaste fräkenartema i Älvdalen är åkerfräken. Därför kallas den ibland 
bara fennäm [färne], "fräken". En benämning med stor spridning både i och utanför 
Älvdalen är rövärump(23),Brdh [rävrumpa]. Uppenbarligen är det likheten med 
rävens ludna svans som föresvävat namngivaren. Ludenheten går igen i namnet 
lonnfennis,",  ", "ludenfräken". Båda dessa benämningar används även om skogs-
fräken. I Skansvakten 1974 s. 11 berättas att man kan brygga hälsote av »rävrum-
pa "lånnfennä"».3159  Därutöver finns ett namn launggfenn(35:10) [långfärne] upp-
tecknat, men det förefaller vara en förvrängning av lonnfenn. På samma sätt torde 
Färjes "Långfenned" vara ett tryckfel för Lånnfenned; så skriver han nämligen 
själv i sina anteckningar.' 

Vårskotten av åkerfräken kallas i Blyberg pipi-
strotterB1  [pippistrantar], dvs. "snoppskott", en 
benämning som anspelar på skottens form. 
Liknelsen har flera paralleller i norska dialekter, 
t. ex. finnpeis' 2. 1 Evertsberg har ett annat namn 
upptecknats, guckusparrer9.u. Det förklaras av 
Färje på följande sätt: »Åkerfräken om våren på 
tidigt stadium när "groddarna" liknade sporrar». 
Det skulle i så fall vara fråga om [guckusporrar], 
dvs. "göksporrar". Förklaringen förefaller något 
osannolik, bl. a. eftersom 'sporre' heter spuori 
på älvdalska.21  Det skulle i stället kunna röra sig 
om en förväxling mellan guckusparr [gucku-
sparv], "göksparv", och *guckustrott [gucku-
strant], "gökskott". Det förra ordet är känt från 
Dala-Floda i betydelsen 'göktyta', och det senare 
från Leksand just i betydelsen 'vårskott av åker-
fräken'.23  Såvitt jag har kunnat utröna finns dock 
inte guckustrott upptecknat i Älvdalen. 

ÅKERFÖRGÄTMIGEJ se FÖRGÄTMIGEJ 

ÅKERKULLA Antbemis arvensis 
Åkerkullan är sällsynt i Älvdalen. Den benämns med de allmänna orden för vita 
prästkrageliknande blommor, nämligen waitku1lv•28,Ås [vitkulla], 
[leva-dö] och prestkrågåÅs [prästkrage]. 

ÅKERMYNTA Mentha arvensis 
Den välluktande åkermyntan är tämligen allmän i Älvdalen. Ofta kallas den bara 
mym(p)ta (eller mynta)23. 0As, ibland wildmymptm eller willmynt° [vild-
mynta]. Rietz anför också ett namn malgras33  [malgräs], vilket förklaras med att 
örten användes som skyddsmedel mot mal» Enligt en uppgift i Skansvakten avses 
i stället j ordreva. Vid sidan av detta står benämningen melgras9.",39. Jag kan inte 
tro annat än att det är fråga om en förvrängning av malgras. Visserligen är ordet 
belagt i tre olika källor, men dessa är alla beroende av varandra. Ett fel kan därför 
lätt ha förts vidare från den ena till den andra. — I Skansvakten 1943 s. 37 läser 
man: "Mot ros dracks mjölk i vilken man kokat mynta." Ros eller rosfeber är en 
infektionssjukdom, som tidigare var mycket fruktad. 
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ÅICERSPERGEL Spergula arvensis 
Ett allmänt förekommande ogräs i Älvdalen är åkerspergel. Liksom flera andra 
liknande växter kan det kallas arveva3. Det reder sig på mager jord, och det skulle 
kunna vara därför det ibland benämns suolt' narv9,°,(B )  [svultenarve]. (En sådan 
bakgrund har säkert det norska dialektordet fattigmannsgras12.) Ekorr Anders ger 
emellertid en annan förklaring: "Kallades så därför att örten troddes utarma åkrarna 
på vilka den växte'''. (Jämför även under sandtrav.) I bjärt kontrast till denna be-
nämning står Säves dyndjarvv [dyngarv], en uppgift som dock är något osäker. 
Vanligen avses härmed nämligen våtarv. 

ÅKERTISTEL Cirsium arvense 
Det finns — till förtret för odalmannen — gott om tistlar i Älvdalen. En av de be-
svärligare är åkertisteln, vilket framgår av namnet linotka119•23,u [llutkarl] , som 
skulle kunna återges med "elakgubbe". Men åkertisteln kunde också vara till viss 
nytta för människan. Den ansågs nämligen kunna spå snö. Så hög som den blev, så 
djup snö skulle det bli under vintern. Därför kallades den också sniuokallik(Ä0 
[snökarl] (jämför kärrtistel). Samma sak berättas från Näsets by om "stingslar-
na"u, på älvdalska stinghler. Detta ord används ibland just om åkertiste19, men det 
kan även avse andra tistlar och stickiga växter över huvud taget. Från Brunnsberg 
har jag också hört att en viss c:a meterhög växt med gråvit blomma i toppen kunde 
spå snödjupet, men växtens namn nänuides inte.Br Det skulle mycket väl kunna röra 
sig om en överblommad åkertistel. Från Norge rums det säkra uppgifter att man där 
spått snödjupet med hjälp av just åkertisteln.'2  Naturligtvis kunde den i sin egen-
skap av tistel med förmåga att stickas och stingas också kallas sting slkall9  och 
stingska117,15• 39; se under tistel. 

ÅKERVINDA Convolvulus arvensis 
Åkervindan förekommer enligt Färje inte i Älvdalen, vilket är naturligt, eftersom 
den normalt har en sydligare utbredning. Trots det uppges den ha ett älvdalskt 
namn, nämligen binden 23. Detta ord kan dock även avse andra slingrande växter, 
t. ex. åkerbinda. Åkervinda och åkerbinda fördes tidigare till samma släkte, och de 
har på sina håll burit samma namn. Så har t. ex. åkerbinda, åkervinda, binda och 
snarbindel använts om båda örterna." Med tanke på allt detta är det sannolikt att 
det älvdalska binde inte avser åkervinda utan åkerbinda. 

ÅKERVÄDD Knautia arvensis (Scabiosa a) 
Ett annat vanligt ogräs i Älvdalen är åkervädd. Anlägger man ett estetiskt perspek-
tiv på tillvaron, kan man uppfatta åkervädden som en vacker ört på våra ängar. Det 
mest framträdande hos denna är den knappliknande blomman i toppen på den gäng-
liga stjälken; benämningen bljomkall" [blomkarl] är därför ganska träffande. 
Enligt andra källor har detta ord emellertid en mer allmän betydelse, antingen "stort, 
kraftigt exemplar av ört" 23  eller "blomstånd". I likhet med brudborsten har väddens 
blomma använts i barnens lekar som pudervippa och rakborste; därav namnet räkå-
buostÅs, "rakborste". 

Vidare finns en benämning röväblad9,33  [rävblad] med varianten rävblad"•39.40. 
Den senare förefaller vara upptecknad i Evertsberg, eftersom den hos Kröningssvärd 
stavas "Räfbladi". Vad som är rävaktigt med åkerväddens blad är oklart. Inte kan 
det väl vara så att namnet hänger Samman  med att växten förr användes som medel 
mot skabb?" På andra håll avser denna benämning i stället vattenklöver, efter- 
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som växten "på grund av sin beska smak räknas ss. ett dåligt foder".31  Kanske är 
bakgrunden densamma till älvdalskans rövåblad. 

ÅLNATE Potamogeton perfoliatus 
Trots att ålnate är en sällsynt växt i Älvdalen, har den en älvdalsk benämning, näm-
ligen abuorrgras1443.39  [abboffgräs]. Detta kan emellertid beteckna även andra väx-
ter som delvis flyter på vattnet, t. ex. sköldbladsmöja. 

ÄLGÖRT (Älggräs) Filipendula ulmaria 
Älgörten växer i rikt mått i Älvdalen, och det är också en ört man lätt lägger märke 
till. Det är därför naturligt att den har flera namn på älvdalska. Det vanligaste är 
ärkråkgrasn•23•Br (med varianterna ärrkräkgrasv•Us, erkråkgras' och errkråk-
gras23,f), ordagrant [herrkråkgräs], dvs. "spillkråkeört". Till denna grupp ord anslu-
ter ärrkräkrais3"),B1  [herrkråkris], "spillkråkeris". Varför älgörten förknippats med 
spillkråkan har jag inte lyckats utröna. 

En helt annan benämning är rustjed9,23  (bestämd form av rusk), som är upp-
tecknad i Evertsberg. Ekorr Anders berättar: "Kallades rustjed, när örten slogs till 
foder som gavs åt getterna under vintern'. Detta ord i olika varianter finns i många 
dalasocknar, i synnerhet nordväst, väst och sydväst om Älvdalen, men där betyder 
det vanligtvis kruståte1.23•39.f  Slutligen kan man också få höra örten benämnas på 
i princip samma sätt som i svenskan: brindgras" [brindgräs], dvs. "älggräs, älg-
ört". 

ÄNGSFRYLE Luzula multiflora 
Ett vanligt gräs i Älvdalen är ängsfryle. Ändå tycks det sakna älvdalskt namn. 
Enligt en uppgift skulle det möjligen kunna heta skarpbockgrasÅs [skarpback-
gräs], dvs. "hårdvallsgräs". Detta vore i och för sig en passande benämning, efter-
som ängsfryle växer på ängsmark. Å andra sidan betyder säkert skarpbockgras 
detsamma som skarpbocktadu, dvs. 'hårdvallsgräs', 'lindhö' över huvud taget. Se 
under ängs svingel. 

ÄNGSGENTIANA (Ängsstålört) Gentianella amarella 
Enligt Färje är ängsgentianan sällsynt i Älvdalen. Det är därför lite märkligt att den 
skulle ha fått två älvdalska namn, dels styngsbljommv [styngsblomma], dels 
styngsgras" [styngsgräs], "styngört". Båda namnen syftar på att växten skulle ha 
använts mot "styng", dvs. lunginflammation Det finns nu flera skäl att betvivla 
dessa uppgifter. Både styngsbljomm och styngsgras betecknar enligt andra 
källor den i Älvdalen betydligt vanligare släktingen fältgentiana. Särskilt viktigt 
är det att konstatera att Kröningssvärd, som 1830 översätter styngsgras med 
Gentiana amarefla, i sitt senare arbete 1843 har ändrat sig till Gentiana campest-
ris, dvs. fältgentiana. Man kan också notera vad Linné skriver om ängsgentianan: 
"Denna är så nära släkt med nästföljande art [dvs. fffitgentianan], att den knappast 
kan särskiljas som egen art". 26  Vidare saknas uppgift om att ängsgentiana skulle ha 
använts mot "styng", något som däremot är välbekant när det gäller fåltgentiana.26  
Allt detta talar för att båda växtnamnen i första hand avser fältgentiana. 

ÄNGSGRÖE Poa pratensis 
I Älvdalens kulturbygder är ängsgröe ett vanligt inslag i gräsfloran. Säve anger den 
älvdalska benämningen sjutädiv [siatada], "siagräs, siatåtel". Denna har dock oftast 
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betydelsen kruståtel, i andra hand fårsvingel. Kommentarer om ordet sju och 
dess sammansättningar finner vi under fårsvingel, gröe och kruståtel. En 
annan benämning uppges vara skarpbocktädäf.° [skarpbacktada], "hårdvallsgräs", 
som emellertid också kan avse andra arter. 

ÄNGSKAVLE Alopecurus pratensis 
Ängskavle är ett allmänt förekommande, timotej liknande grässlag. Det har i älv-
dalskan samma namn som timotej, nämligen knupptädåv," [knopptada], dvs. 
"knoppgräs". 

ÄNGSKLOCKA Campanula patula 
Ängsklockan uppfattas av många som Dalarnas landskapsblomma. Så höll t. ex 
Färje styvt på det. Andra hävdar att det i stället är den lilla blåklockan som är den 
rätta symbolen för landskapet. Hur det än är med den saken, förekommer ängskloc-
kan ymnigt i Älvdalen. Som älvdalska benämningar har nämnts salukluckmÅs, 
finggerbuorum och bläkluckBT.Br,Br, dvs, desamma som för liten blåklocka. 
Men finggerbuoru betecknar enligt samstämmiga uppgifter från en rad andra 
sagesmän endast liten blåklocka.k,Ba° Ängsklockans kalk liknar ju inte heller 
en fingerborg lika mycket som blåklockans. 

ÄNGSKOVALL (Koskepling) Melampyriun pratense 
I Älvdalen växer ängskovallen allmänt. Den har i långliga tider kallats myöl-
lingg11'23,33  eller myölingg14,B1,Br.  Detta ord finner vi i Dalmålsordboken under 
[mjödling].23  En tolkning skulle kunna vara "honungsört". Ängskovall ansågs vara 
en värdefull foderväxt för kreaturen. Det berättas t. ex. att man sommartid kunde 
skicka ut barnen att snugga (riva för hand) ängskovall för att sedan ge åt korna 
som tillläggsfoder.B426  Smöret skall ha blivit extra gult och gott, när korna ätit av 
örten.26  Jämför även under skog skovall. 

ÄNGSNEJLIKA se BACKNEJLIKA 

ÄNGSSKALLRA Rhinantus minor 
Höskallrans mindre släkting ängsskallran är vanlig i Älvdalen. Den kallas antingen 
peninggras39.(BoAs [penninggräs], "penningört", eller peninggflasur23  [penning-
flasor], "penningflagor", "penningskivor". Bakgrunden till dessa benämningar är 
naturligtvis den, att fröhuset är tillplattat och till formen påminner om ett mynt. På 
samma sätt benämns både höskallra och penninggräs. Ett annat älvdalskt namn 
på ängsskallran är punggras23  [punggräs], som syftar på det uppsvällda blomfod-
ret. 

ÄNGSSTÅLÖRT se ÄNGSGENTIANA 

ÄNGSSVINGEL Festuca pratensis 
Ett mindre vanligt grässlag i Älvdalen är ängssvingel. Vi finner det främst på ängs-
backar och gamla vallar, vilket förklarar namnet skarpbocktådå9  [skambacktadal, 
"hårdvallsgräs". Trots att gräset förefaller trivas bäst i södra delen av socknen, är 
detta namn upptecknat i Åsens by. Ordet skarpbocktadu kan emellertid ha en all-
männare betydelse och avse 'hårdvallsgräs', 'lindhö' över huvud taget." 
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ÄNGSSYRA Rwnex acetasa 
Ängssyran är vanlig i Älvdalen. Den karakteristiska stjälken med de brunröda frö-
liknande blommorna och de syrliga bladen är något folk överallt fäst sig vid. Det 
framgår tydligt av de älvdalska benämningarna. Dels kallas den saurstraingg". 
ML", saurstraunggv,u•må, satir stranggm eller saurstronggBr•Br,Br [surstrånge], 
dvs. "surstängel", dels saurkall39.ÅsAs [surkarl] eller saurkallsbljommiom [sur-
karlsblomma]. Den kan också kallas bara såira (alternativt sitire)9  [syra] eller 
saura9.0)  [sura]. De syrliga bladen benämns saurbladBrx' [surblad], ett ord som åt-
minstone lokalt tycks uppfattas som namn på växten som sådan.mä De flesta av de 
här anförda benämningarna kan också användas om berg ssyra, några sekundärt 
även om den större släktingen gårdsskräppa. 

ÄNGSULL Eriophorurn angustifolium (E. polystachum) 
På Älvdalens myrar och andra fuktiga marker finns det ganska gott om ängsull. Det 
vanligaste älvdalska namnet förefaller vara waitobdv,(25),Br [vithövde] med varianten 
waitovdBr•Br (i Åsen enligt vanliga regler waititbd21As respektive waitåvdÅs). 
"Vithövde" är ju ett lämpligt namn på ängsull med dess lysande vita blomhuvuden. 
Hur man däremot skall tolka varianten "Wajtebbd"9  är oklart. Enligt Fäljes hand-
skrivna anteckningar avses härmed ängsull efter blomningen! 

På de ulliga huvudena hänsyftar också benämningen skuogsnll'A [skogsull], 
som även torde kunna användas om tuvull. En annan detalj i utseendet tycks ha 
givit upphov till namnen Agde9,39 (eller  gsdai4.1 5 ) och swartäg d(II),21,u. Det senare 
namnet borde i första hand avse tuvull, och under detta uppslagsord diskuteras hur 
ordet tolkats. Slutligen kan ängsullen i likhet med tuvullen också kallas si-
gilduos23, något som är upptecknat i västra delen av socknen. Ängsull och tuv-
ull benämns alltså ofta på samma sätt. 

ÄNGSVÄDD Succisa pratensis 
I Älvdalen finns inte bara åkervädd utan också ängsvädd. En skillnad mellan dessa 
örter är att den senare har blåare blommor. Detta avspeglas i de älvdalska namnen 
blittupp9  [blåtoppa], dvs. "blåblomma", och blåbljommv [blåblomma]. Dessa 
kan emellertid även beteckna andra örter med blå blommor. 

ÄPPELTRÄD (Apel) 
Älvdalen är inte precis Sveriges äppelodlingsdistrikt nr 1, men icke förty växer där 
äppelträd. Den älvdalska formen av detta växtnamn är eppeltrai29Am. 

ÄRENPRIS Veronica officinalis 
Fälje förtecknar sju Veronica-arter i Älvdalen. Av dessa är ärenpris en av de vanli-
gaste. Det är en gammal medicinalväxt, som har ordinerats mot en lång rad sjukdo-
mar. På älvdalska kallas den, åtminstone i Evertsberg, för stiepassyönsgras' 
[stenpassionsgräs], en uppgift som stammar från Ekorr Anders.' "Stenpassion" är 
en gammal benämning på blåssten (sten i urinblåsan), och ärenpris har tydligen an-
vänts som medicin mot denna åkomma. 

ÄRTER 
När det gäller ärter, rtee  r21,u,B1, var det nästan bara gråärter som odlades i norra 
Dalama.22  Se under detta uppslagsord. 
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ÖRNBRÄKEN Pteridium aquilinum (F,upteris aquilina) 
Det fmns många ormbunksväxter i Älvdalen. Till de ståtligare hör örnbräken. Den 
förekommer ganska allmänt i södra delen av socknen men är annars tämligen säll-
synt. Dess älvdalska namn är uormgras'5.39  [ormgräs], dvs. "ormört", uormtiä-
ge133  [onntjägel], "ormbunke", och uormrais33  [ormris], av vilka åtminstone de 
två första också används om andra ormbunksväxter. 



4. Register över de älvdalska växtnamnen 

Nedan förtecknas samtliga älvdalska växtnamn som nämns i texten. Enda undan-
taget utgörs av de ursprungligen svenska svampnamn som räknas upp under upp-
slagsordet svamp. Inom parentes och med mindre stil har satts lånord från svens-
kan i sådana fall där det finns en fullgod älvdalsk benämning. För varje växtnamn 
anges efter kommatecknet ordets lydelse i bestämd form. Av denna kan man också 
utläsa genus. Ord som i bestämd form ändas på -n är maskulinum (m.), de som 
ändas på nasalvokal (-a, -9, -a, -4) är femininum (f.), och de som ändas på -d 
eller -t är neutrum (n.). Med tecknet = avses att den bestämda formen är lika med 
den obestämda. Vidare används förkortningen pl. för pluralis. 

Man bör observera att ordet bljomme, -bljomm (med lokala varianter) på många håll är på väg 
att lämna (eller redan har lämnat) sin maskulina böjning och går över till femininum: bljomma, plura-
lis bljommur (eller t. o. m. blomma : blommur). I registret har dock överallt maskulinformen an-
vänts. 

Abuorrgras, -ed 

Ager, -'n 
Agergryner f. pl. 
Aikuonber, -ed (oftast pl. -e) 
Aikuonleppel, -eppled 
Alm, -e 
Amierikruov, -a 
Ampla, -a 
Arvle, -in 

Asp, -e 
Assellbuosk, -buostjin 
Ausmuoså (-muosi), -n 
Beckmuoså (-muosi), -n 
Beg(g)- i sammansättningar 
Beckbljomm, -in 
Bindle, -'n 

B iuorblad, = 
B iuorbladsbljomm, -in 
Bjärguol, -n 

Bjärguolsgras, -ed 
Bjärguoltadlu (-tädlå), -g (-4) 
Bljomkall, -'n 
Bljomtjälker m. pl. 
Blotgras, -ed 

B lundblj omm, -in 
Bluodsdrupä (-drupi), -n 
Bläber, -ed (oftast pl. -9) 

Sköldbladsmöja; Ålnate; möjligen 
även andra vattenväxter 
Havre 
havregryn; frön av Rum ex 
Åkerbär, (Ekorrbär) 
Hjorttryffel 
Alm 
se under Rova 
Hampa 
olika arter av Arv, i synnerhet 
Våtarv; Åkerspergel 
Asp 
Hassel(buske) 
Väggmossa 
mossa växande vid bäck(drag) 
Kom 
Kabbleka 
olika slingerväxter, 
främst Åkerbinda, 
troligen även Snäijmåra; 
(men knappast Åkervinda) 
(blad av) Brudborste 
Brudborste 
Piprör (möjligen också Bergrör 
och Grenrör, men inte Gullris) 
sannolikt = föregående 
sannolikt = föregående 
Åkervädd (?) 
Gullris (inte Bergrör) 
en mjuk starrart; Klotstarr; 
(jämför dock Blåtåtel) 
Höstfibbla 
Fuchsia 
Blåbär 
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Bläberskluckur f. pl. 
Blåbersllingg, -lindjed 
Blåbersrais, -ed 
Bläbljomm, -in 

Bläblyömgras, -ed 
Bläkluck, -a 
Blämandlur f. pl. 
Blåsipp, -a 
Blåstar(r), -Q 

Blåtupp, -a 

Braudbljåmm, -en 
Braudgron, -e 
Brennehhl, -a 
Briedlbunk, -buntjin 

Brindgras, -ed 
Bryddjtupp, -a 
Brysstupp och Bryttjtupp 
Brytt, -ed 

"Brännedd" 
Brödmuosä (-muosi), -n 
Bubblad 
Buckblad, = (oftast pl. -e) 
Buckbladsbljomm, -in 
Bucklälder, -äldre 
B udbljomm, -in 

Bu(d)tädlå, -4 
Bugras, -ed 

"Bukk-alder" f. 
Bunlk, -tjin (lokalt -ken) 

Bunkgras, -ed 
Burubjersruot, -a 
Byönnber, -ed (oftast pl. -Q) 
B yönngras, -ed 
B yönnkumåstraingg 
B yönnkumälstraungg, -straundjin 
Byönnmuoså (-muosi), -n 
Byönntasser m. pl. 
B yörlk, -tjQ 
B yörksopp, -in 

B yörktick, -4  

Blåbärsblom(mor) 
Blåbärsris 
Blåbärsris 
ört med blå blomma, 
t. ex. Tätört, Viol, Ängsvädd 
Midsommarblomster 
Blåklocka; Ängsklocka 
blåaktig mandelpotatis 
Blåsippa 
en blåaktig starrart; 
(jämför dock Blåtåtel) 
ört med blå blomma, t. ex. 
Blåklocka, Blåsippa, Viol, 
Ängsvädd 
Tjärblomster 
Brudsporre 
Brännässla; Etternässla 
"bredbladigt sidvallsgräs", 
antingen =- Blåtåtel eller en eller 
flera arter av Rör Calamagrostis 
Älgört 
Rölleka; (tveksamt om Kattfot) 
= Bryddjtupp 
Lopplummer 
Brännässla 
Islandslav 
= följande 
Liljekonvalje(blad) 
Liljekonvalje; (inte Lilja) 
möjligen Klibbal 
Midsommarblomster; Rödblära; 
möjligen även Slåtterblomma 
"fabodgräs" (se Gräs) 
möjligen Gråbo 
Jolster; jämför Buckålder 
Blåtåtel; Brunven; Ormbunke; 
Stagg; Starr 
Blåtåtel 
Mästerrot 
svart, glänsande Blåbär 
Strätta 
= följande 
Strätta 
Björnmossa 
Kattfot (röd) 
Björk 
Björkticka; 
i andra hand Fnöskticka 
Björkticka 



Bärtoll, -'n 
Bärådrit, -ed 
B åråsmyör, -ed 
B ögelbladsblyömm, -in 
Dag-og-natt f. oböjligt 
Dalduckur f. pl. 
Darrgras, -ed 
Djietber, -ed (oftast pl. -e) 
Djietldod, -do'n 
Djietlegg, -eddje 
Djietpu(o)ss, -'n 
Djietstar(r), 
Djietwidåtick, 
Djietär, 
Djyrla, 

Djyrylgron, -Q 

Do(d)duos, -ed 
Do(d)fynn, 
Dodkallbljämm, -in 
Dodtkilä, -4 

Dritarv, -in 
Dritkall, - ' n 
Dritruot, -a eller -e 
Dritmoll, -4 
Dritsäpp, -en 
Dritistraungg, -straundjin 
(inte "Dritstrongel") 
Dr(i)uom, -in 

Duos, -ed 
Dyndjarv, -in 
Dyndjkall, -'n 

Dyndjmoll, 
Dyörgblad, = (oftast pl. -j) 
Döknyhllingg, -indjin 
Eddj kall 
Egg, Eddje 
Egg(bers)lbuosk, -buostjin 
Eggkall, -'n 
Ellkryd, -Q eller -4 
Ellsyöt, -4 
Elvgron (Elvgrän), -ed 
Elvrais, -ed 

yvig ungtall 
Trollsmör 
Trollsmör 
se under Hjortron 
Styvmorsviol 
Smörbollar 
Darrgräs 
Ormbär; Skogstry 
Äkta stormhatt 
Brakved 
Skvattram 
en kortväxt, hård starrart 
svamp på barrträd med ringröta 
troligen Stagg 
"grönt slem av alger i vatten", 
se under Näckmossa 
kådgran (gran med mjuk, ej 
tuggbar kåda) 
visset fjolårsgräs 
visset fjolårsgräs 
Prästkrage 
"tunt, torrt o. vitnande gräs i 
skogen" 
Våtarv 
Pelargon 
Blodrot 
Svinmålla 
Röksvamp ("skitsvamp") 

Gårdsskräppa 
"tät, slemmig vattenväxt (alg), 
befintlig i brunnar el. täckande 
bottnen i sjöar liksom ett över- 
drag", se under Näckmossa 
se under Gräs 
Våtarv; kanske även Äkerspergel 
Gårdsskräppa; 
(knappast Krusskräppa) 
Svinmålla 
Brudborste 
troligen Stunpstarr 
= Eggkall 
Hägg 
Hägg (buslcartad) 
Hägg (större, enstaka) 
Stensöta 
Stensöta 
Vit ljung 
Dvärgbjörk (resligare form); 
Vit ljung (?) 

89 
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Eppeltrai, -t 
Er(r)kräkgras 
Erter f. pl. 
Ertgras, -ed 
Ertrais, -ed 

Erttrai, -t 
Eråkwed, = 

Erållingg, -lindjed 

Erälingstupp, 
Eråtasser m. pl. 

Eråtupp, 
Estdritbljomm, -in 
Estfenn, -ed 
Estsåir, -4 
Estuov, -Q 
Estuovsbljomm, -in 
Fennle (Fennlä), -ed 

Fepngras, -ed 
"Feä-kjyr" = Fiet-tjyr 	-Q 

Finggerborr, -Q eller -a 
Finggerborrbljomm, -in 
Finggerbuorlu (-buorlå), -u (-4) 

Finggerbuorusbljåmm, -in 
Finggerpär, 	(oftast pl. -ur) 
Finn lskegg , -skeddj in 

Fisboll och Fisbåll, -'n 
Fluguldöd, -dö'n 
Flugusopp, -in 
Flusåmyöl, -ed 
Follber, -ed (oftast pl. -c) 
Follber(s)lbuosk, -buostjin 
Follbersrais, -ed 
Friekall, -'n 
Frodlbunk, -buntjin 
Frodtoll, -'n 
Fugelsäd, -Q 
Fugelungger m. pl. 
Fuorlu, -g 
Furu 
Fyrwe(p)pllingg, -lindjin 
Fyrwepplingsblyömm, -in 

Äppelträd 
= Arrkräkgras 
Ärter 
Kråkvicker 
"ärtgräs" (möjligen = 
Kråkvicker) 
Sötvedel 
"små svarta svampar, som växa på 
björkar, vilka härjats av skogseld" 
Kattfot; "Små rov- och kålplantor" 
eller "små rov- el. kålrotsplantor" 
Kattfot 
Kattfot (i synnerhet 
hanblommoma) 
Kattfot 
Maj viva 
Skogsfräken 
sannolikt Gårdsskräppa 
Hästhov; Kabbleka 
Hästhov 
Fräken, t. ex. Kärrfräken, 
Sjöfräken, Skogsfräken; 
Åkerfräken; (även Starr?) 
se Fenne 
Fnöskticka 
Liten blåklocka 
Liten blåklocka 
Liten blåklocka; 
(knappast Ängsklocka) 
Liten blåklocka 
Mandelpotatis 
Knappsäv och Tuvsäv; 
Stagg; Trådtåg 
Röksvamp, t. ex. Skålröksvamp 
Nordisk stormhatt 
Flugsvamp 
Nikt; Matt- och Revlummer 
Hallon 
Hallon (växten) 
Hallon (växten) 
Gårdsskräppa; Ormrot; Svinmålla 
"frodig sort av gräset bunk" 
frodig gren- och kvistrik Tall 
sporkapslar av Björnmossa 
Kråkvicker 
Fura 
= föregående 
fyrklöver 
Harsyra med fyra jordblad 



91 

Fållber 
Fäs'nber, -ed 

Fänne 
(Födjätmigäj 

"Galin tådå" 
Gambelär, -a 
Gamtkulltenner f. pl. 

"Gan-tola" 
Gerdlbyörk, -byörtjQ 
Glaslbyörk, -byörtje 
Graismuoså (-muosi), -n 
Gras, -ed 
Grasllok, -lotjin 
Grasloksblyömm, -in 
Grasilåk, -låken 
Graslwarg, -wardjin 
Griuoblad 
Grockla och Gmckla, 
GrQIkrugg, -kruddjin 
GrQmuoså (-muosi), -n 
Gron, -e 
Gron, -ed 
GrQturv, -in 
Gruoblad, = (oftast pl. -c) 
Gruopsaurblad, = 
Gråcka och Gråcka 
Gråert, -c (oftast pl. -er) 
Gralåvå, -n 
Gramuoså (-muosi), -n 
Grän 
Guckubljomm, -in 
Guckuskuo, -n 
Guckusparr, -'n 
(möjligen för *Guckustrott, -'n) 
Guckusäd, -9 

Gudfademevin m. bestämd form 
Gullwiv, -a 
Guolbljomm, -in 

Guolkruoker m. pl. 
Guolkull, -a 
(Guolprestkrågå (-kragi), -n 
Guonnår, -ed 
Guor(r)toll, -'n 
Hasp 
Hlaunggertoll, -'n 
Hlietstjyrgras 

= Follber 
"röda, bärliknande utväxter t. ex. 
på lingonblad" 
= Fenne 
Förgätmigej) 
se "Gan-tola" 
Stagg 
Käringtand 
Rölleka 
frodväxt (masur)björk 
Glasbjörk 
Islandslav 
gräs; ört 
Gräslök 
Gräslök 
= Graslok 
Kärrspira 

Gruoblad 
Gran; liten Gran 
kortvuxen, vresig Gran, margran 
Islandslav 
Gran 
Ljung 
liten buskig Gran 
Groblad 
sannolikt Gårdsskräppa 
= Grocka, Grocka 
Gråärt 
Skägglav (på gran) 
Grå renlav 
= Gron 
Rödblära 
Guckusko 

vårskott av Åkerfräken 
sporkapslar av Björnmossa; 
Gökblomster 
sannolikt Jungfru Marie hand 
Gullviva 
ört med gul blomma, framför allt 
Smörblomma 
gulaktig mandelpotatis 
Färgkulla 
Färgkulla) 
ett slags "sjögräs" 
ett slags martall 
= Asp 
lång Tall med få grenar 
se "Slät-stjyr-gras" 
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Iedkallbljomm, -in 
Iedmuoså (-muosi), -n 

lek, IetjQ 
lemmen och Iemmin, = 
Iemnald, -'n 
Iemnle, -'n 
Iemolk, -tji (snarast vålnhusmål) 
len, -p 
Ien(bers)lbuosk, -buostjin 
Ienraisbuosk, -buostjin 
iestyödlingg, -indjin 
Ietjinpipär, -'n 

Ietnehhl, 
"I-mjoks-bliomä" (knappast älvdalska) 

Immelsgrpek, -q 
Immelsgrän, -Q 
Islandsmuoså (-muosi), -n 
Istler, -rp 
Isterlbuosk, -buostjin 
J(u)annesgras, -ed 
Junggfruber, -ed (oftast pl. -Q) 
Juolgron, -Q och Juolgrlick, -q 
Kallk41, -'n 
Kattasser m. pl. 
Kattfuoter m. pl. 
Kattklyöner f. pl. 
Kattogur f. pl. 
Keldarv, -in 

Keldmuoså (-muosi), -n 

Keldärv, -in 
Kelingkrut, -ed 
Kelingtenner f. pl. 
Kesteager, -'n 
Ketisbljomm, -in 
Kluossber, -ed (oftast pl. -i) 

"Kluotsberi" 
Klysgrän, -Q 
(Klöveg -n 
Klövertupp, -q 
Knaipkol, -'n 

Knaul, -'n (oftast pl. -er) 
Knupptadlu (-tädlä), -q (-4) 

Käringtand 
Ren- och Islandslav, växande på 
skogshedar 
Ek 
Plattlummer 
Plattlummer 
Plattlummer 
Mjölkört 
En 
En(buske) 
En(buske) 
Vitlök(!) 
"starkpeppar, beskpeppar", 
Spansk peppar 
Brännässla; Etternässla 
Mjölkört 
topplös Gran 
se föregående 
Islandslav 
Jolster 
Jolster(buske) 
Fyrkantig johannesört 
Åkerbär 
julgran 
Vitkål 
se Kattfuoter 
Kattfot 
Ringblommor 
Teveronika 
Källarv; Källört; Våtarv; 
(mycket tveksamt om även 
Majsmörblomma) 
Björnmossa; Bäckstjärnmossa; 
Vitmossa 
Vattenmöja (= Sköldbladsmöja?) 
nikt; Mattlummer; Revlummer 
Käringtand 
Flyghavre 
Backskärvfrö 
Trolldruva 
= föregående 
Klykgran, tvekluven Gran 
Klöver) 
Klöver(blomma) 
Humleblomster; ~över; 
Mannagräs 
knöl; gråspråksord för Potatis 
Fjälltimotej;Timotej; Vårfryle; 
Ängskavle 
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Kol, -'n 

Kossber, -ed (ofta pl. -i) 
Kossberblyömm, -in 
Kraggtoll 
Kruggtoll, -'n 
Kruokpär, -4 (oftast pl. -ur) 
(Krusbez -ed ofta pl. -9) 
Kryddkummin m. bestämd form 
Krydpipär, -'n 
Krågåkull, 
Kråkber, -ed (oftast pl. -e) 
Kråkbersrais, -ed 
Kråkfuoter m. pl. 

Kråkrais, -ed 
Kråkäfenn, -ed 

Kumin m. bestämd form 
Kuminbljomm 
Kumåbljomm, -in 
Kumårais, -ed 

Kumåraisbljomm, -in 
Kuonn, -ed 
(Kwanng Kwann' n 
(Kwickruot -g 
Kwådgron, -e 
K41 
Kalbladsbljomm, -in 
Kalruot, -a eller -Q 
Kåvbladsbljomm 
Lagerber, -ed (oftast pl. -o) 
Lain, -ed 
Landager, -'n 
Lappskuoduos, -ed 

Launggfenn 
Lausbrytt, -ed 
Lausfuoter m. pl. 
Lausgras, -ed 
Laverber 
Lavi 
Leblad 
Lebladsbljåmm 
Lebljomm 
Led, -Q (eller -ed) 
Ledblad; Lederblad; Ledrblad; 
Lerblad, = 

odlad Kål, i synnerhet Vitkål; 
rov- och kåh-otsblast 
Ormbär 
Ormbär(sblomma) 
se följande 
kortvuxen, vresig Tall, martall 
Mandelpotatis 
Krusbär) 
Kummin 
Kryddpeppar 
Prästkrage 
Kråkbär 
Kråkbärsris 
Kråkklöver; Lummer, 
främst Mattlummer; 
troligen även Revlummer 
Kråkbärsris 
sannolikt en fräkenart, 
(mindre troligt en starrart) 
Kummin 
se Kumåbljomm 
Kummin (växten) 
Kummin (växten); 
(sekundärt även Hundloka) 
Kummin (växten) 
Kom 
Kvanne) 
Kvickrot) 
kådgran 
= Kol 
Gullris 
Kålrot 
se Kalbladsbljomm 
Lagerbär; Ormbär 
Lin 
Flyghavre 
Blåsstarr; 
(kanske även Flaskstarr) 
se Lonnfenn 
Lopplummer 
Lopplummer 
Lopplummer; Ormrot 
se Lagerber 
se Låvå 
se Ledblad 
se Lerbladsbljåmm 
se Lerrbljåmm 
Näckrosstånd; samling Näckrosor 
Näckros(blad) 
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Lerbladsbljåmm, -in 
Lerktrai, -t 
Lerrblad 
Lerrbljåmm, -in 
Lettjblad, = (oftast pl. -e) 
Limubyörk 
Limålbyörk, -byörtje 
Lind, -e 

"Lindbär" 
Lingg, Lindjed 
Linggber, -ed (oftast pl. -e) 
Linggbersllingg, -lindjed 
Linggbersrais, -ed 
Litlåvä (-lavi), -n 
Litmor 
Litmuoså (-muosi), -n 
Litmår, 
Littågur f. pl. 
Litåmuosä, -n 
Litårais, -ed 
Liuotager, -'n 
Liuotagras 
Liuotgras, -ed 
Liuotkall, -'n 
Liuotmanspisk, -4 
Livå-däa f. oböjligt 
Lok, Lotjin 
Lonnfenn, -ed 

Luktwaitkull, -q 

Luppur-og-låiser f. pl. 
Luptgras, -ed 

Lynnla, -q 
Låbersrais 
Låk, -en 
Lånnfänn 
Låvå (Lavi), -n 
Låvägron, -Q 

Lätj(e)blad, = (ofta pl. -e) 
Lätj(e)bljomm, -in 
Lätjskrocker m. pl. 

"Lätsar gras" 
Lönn, -e 
Mackfriekaller m. pi 

(ovisst från vilken socken) 
(Mackruog -e 

Näckros 
Lärkträd 
se Ledblad 
Näckros 
Groblad 
se följande 
Hängbjörk 
Lind 
se Linggber 
bärris, i synnerhet lingonris 
Lingon 
lingonris 
lingonris 
Färgskållav; Varglav 
= Litmår 
Färgskållav 
Vitmåra 
Plattlummer; (inte Revlummer) 
Varglav 
Plattlummer 
Flyghavre 
fel för Liuotager 
Vass 
Krustistel; Åkertistel 
Slåtterfibbla 
Baldersbrå; Prästkrage; Åkerkulla 
Lök 
Skogsfräken; Åkerfräken; 
(knappast Starr) 
Kamomill; möjligen även 
Kamomillkulla 
Vårfryle 
Hässlebrodd; troligen även 
Vårbrodd 
Trådtåg 
= Bläbersrais 
= Lok 
= Lonnfenn 
Lav, i synnerhet Skägglav 
Gran med slokande grenar, 
Slokgran 
Groblad 
Groblad 
Groblad; Islandslav; Torsklav 
Rölleka 
Lönn 

Gårdsskräppa 
Maskros) 
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Majbljomm, -in 
Malert, -Q 
Malertgras, -ed 
Malgras, -ed 
Mandelpär, 	(oftast pl. -ur) 
Maribljomm, -in 
Marieand, 
Marie sänghalm (sannolikt förvrängt) 
(Maskruos -q 
Masurlbyörk, -byörtje 
Matliedblyömm, -in 
Matllok, -lotjin 
Mausbljomm, -in 
Mauserter f. pl. 
Mausertgras, -ed 
Mausertrais, -ed 
Melgras (7), -ed 
Midagsbljåmm, -en 
Miesterruot, 
Missämäsbljomm, -in 
Missåmåsilok, -lotjin 
Missåmåstupp, -4 

"Mjåltuppor" f. pl. 
Mjoksopp, -in 

-tiägled 
Mollbljåmm, -en 
Mollgrasbljåmm, -en 

Muldle, -'n 
Muldkall, -'n 
Mulle 
Muoln, -ed 
Muoruot, 
Muoså (Muosi), -n 

MuosItilt; f. bestämd form 

Murklel, -14 
Mylde 
Myldkall 
Mylle 
Mym(p)tla, 
Mynta 
Myssmyörsbljomm, -in 
Myöber(srais) 
Myödtupp, 
Myödtuppgras, -ed 
Myökpungger m. pl. 
Myölber, = (oftast pl. -e)  

Majviva; Vitsippa 
Malört 
Malört 
Jordreva; Åkermynta 
Mandelpotatis 
Majviva; Styvmorsviol 
Jungfru Marie hand 
Sileshår 
Maskros) 
Masurbjörk 
Malört 
"i mat anv. gul el spansk lök" 
Kråkvicker; Käringtand 
Gökärt; Kråkvicker 
Gulvial; Gökärt; Kråkvicker 
Kråkvicker 
Åkermynta 
Smörbollar 
Mästerrot 
Smörblomma; (Midsommarblomster) 
Vitlök 
Smörblomma 
Rödklöver 
Karljohanssvamp 
Stensöta (eller en bräkenart) 
enligt uppgift Målla 
Midsommarblomster och/eller 
Målla 
Svinmålla 
Svinmålla 
= Mulde 
Trollsmör 
Morot 
Mossa; Lav (i synnerhet på 
marken och på stenar) 
"tunn, kortvuxen mossa (el. lav), 
växande bland ljung" 
Murkla 
se Mulde 
se Muldkall 
= Mylde 
Åkermynta 
= föregående 
Revsmörblomma; Smörblomma 
se Myölber(srais) 
Klöver, i synnerhet Rödklöver 
Rödklöver 
Kraleldöver 
Mjölon 
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Myölbersllingg, -lindjed 
Myölbersrais, -ed 
Myö(1)11ingg, -lindjed 
Myö(Dllingg, -lindjin 

Myölnber(srais) 
Myöltupp, -4 (jämför Myödtupp) 
Myölånber 
Måirber, -ed (oftast pl. -e) 
Måirbersblyömm, -in 
Måirbersrais, -ed 
Mäirgras, -ed 
Måirmuoså (-muosi), -n 

Måirrais, -ed 
Måirstar, -e 
Måirtadlu (-tådlå), -u (-4) 
Måirtoll, -'n 
Mållgras, -ed 
Målå-livå-däa f. oböjligt 
Märla, -4 
Möglel, -14 
Möllber(slingg) 
Mölnber 

"Mölumbliomma" 
Nati 
Natt-og-dag f. oböjligt 
(Neckruos -g 
Neglick, -4 

Nehhlla, 
Neli(c)k 
Niktmyöl, -ed 
Niktmyölrais, -ed 

Nolsopp, -in 
Noti och Nuti, -n 
Nybudkall, -'n 
Nypär, -4 (oftast pl. -ur) 
Nålsopp 
Nätä (Nati), -n 

Ogenbljomm, -in 
Peninggras, -ed 
Pe(n)ninggflasur f. pl. 
Pillpär, -4 (oftast pl. -ur) 
Pimpnellruot, -4 
Pimpnillla, 
Piperruot  

Mjölon(ris) 
Mjölon(ris) 
Mjölon(ris) 
Ängskovall; i andra hand 
Skogskovall 
= Myölber(srais) 
Rödklöver 
se Myölber 
Hjortron 
Hjortron (växten) 
Hjortron (växten) 
gräs, växande på myr 
"Kärrmossa", troligen = 
Vitmossa 
Dvärgbjörk 
starr, växande på myr 
(slåtter)gräs, växande på myr 
Tall som växer på myr 
Midsommarblomster 
Prästkrage 
Vattenmåra 
Mögel(svamp) 
= Myölber(slingg) 
= Myölber 
Humleblomster 
se Nåtå 
Styvmorsviol 
Näckros) 
Kryddnejlika; odlad nejlika; 
Backnejlika 
Nässla (Bränn-, Etter-) 
= Neglick 
nikt; Matt- och/eller Revlummer 
Revlummer; troligen även 
Matthunmer 
Björkticka 
Nate Potamogeton 
Brandlilja 
färskpotatis 
= Nolsopp 
Nate Potamogeton, bl. a. 
Gräsnate 
Vitsippa 
Hö- eller Ängsskallra; Penningört 
Hö- eller Ängsskallra; Penningört 
Mandelpotatis 
Bockrot 
Bockrot 
= Pipärruot 
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Pipistrott, -'n 
Pipskaftbuosk, -en 
Pipskaptlbuosk, -buostjin 
Pipär, -'n 
Pipärruot, -e 
Pistbljomm, -in 
Pistgras, -ed 

-'n 
Punggras, -ed 
Puoss, -'n 
(Prestkrågå ( -kragi), -n 
Päderbljomm, -in 
Päderkluckur f. pl. 
Pädernickur f. pl. 
Pärla, -a (oftast pl. -ur) 
Pär-i-bocka m. oböjligt 
Pärontrai, -t 
Pärrais, -ed 
Päruntrai och Päråntrai, -t 
Päsill(a), - 
Rabarver, -n 
Rackber, -ed (oftast pl. -e) 
Rackbersllingg, -lindjed 
Rackbersrais, -ed 
Rackkaller m. pl. 
Rackkumin m. bestämd form 

Rackkuminstraingger ni. pl. 
Rackkumågras, -ed 
Rackkumåstraungger m. pl. 
Rackluok, -a 
Rackluokspipur f. pl. 
Rackuolspipur f. pl. 

Raingin 
Rangen och Rangin 
Ranginkall, -'n 
Rangna 
Raunglen eller Raunglin, -na 
Raunginkall, -'n 
Raungn och Raungna 
Raungnkall, -'n 
Rettwai(k)serter f. pl. 

"Revålna" (= Rjewåln, ?) 
(Rielav, -in 
Rjemuoså (-muosi), -n 
(Rienlax -in 
Rjes'n, Rjesna 
Ringgbljomm, -in 

vårskott av Äkerfräken 
= följande 
Olvon(buske) 
Peppar 
Pepparrot 
Hampdån; Pipdån; (Röd)plister 
Hampdån 
Hampdån; Pipdån; (Röd)plister 
Ängsskallra 
Skvattram 
Prästkrage och liknande blommor) 
Styvmorsviol 
Styvmorsviol(er) 
Kärrviol(er) 
Potatis 
Rölleka 
Päronträd 
potatisblast 
Päronträd 
Persilja 
Rabarber 
Odon 
Odonris 
Odonris 
Hundloka; Strätta 
Hundloka; (någon gång även 
Björnloka, sannolikt även Strätta) 
= Rackkumåstraungger 
Hundloka 
Hundloka 
Hundloka 
Strätta 
Strätta; i andra hand Hundloka; 
Vänderot (sekundärt) 
= Raungen 
= Raungen 
Rönn(träd) 
= Raungen 
Rönn 
Rönn(träd) 
= Raungen 
Rönn(träd) 
Gråärt 
en starrart 
Renlav) 
Renlav 
Renlav) 
ranka av t. ex. Humle 
Ringblomma 
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Ringgbljåmm, -en 
Ringgblyömm, -in 
Risber, -ed 
Rodklöver, -n 
Rodklövertupp, 
Rodmuoså (-muosi), -n 

Rodtasser m. pl. 
Rodwinber, -ed (oftast pl. -c) 
RodwinbersIbuosk, -buostjin 
Rongen 
Rostmynt, -q 
Ruckellbyörk, -byörtjO 
Rug, Ru'n (lokalt Rugen) 
Rugbljomm, -in 
Ruos, -Q 
Ruosllingg, -lindjin 
Ruotla, 
Ruovla, - 4 
Rusinber, -ed (oftast pl. -c) 
Rusk, Rustjed 
Rynktadtjuohl, -'n 
Ryntadblad, = (ofta pl. -c) 
Rådkruoker m. pl. 
Rådtådå 
Råkäbuost, -'n 
Råtoll, -'n 
Rä, -Q 
Räfjunå 
Räfyönlu (Räfyönlå), -q (-4) 
Rähltadlu (-tädlå), -q (-4) 
Räpipur f. pl. 

Rår, -Q 
Rärgras, -ed 

Ralstiuok, -stiuotjin 
Rättadlu (-tådlä), -q (-4) 
Rävblad 
Rör 
Röttädä 
Rövåblad, = 
Rövårump, 

Sagugryner f. pl. 
Salugras, -ed 
Salukluck, 

Salukuonn, -ed 

= föregående 
= föregående 
Ormbär 
Rödklöver 
Rödklöver 
röd(aktig) mossa, t. ex. 
Purpurvitmossa 
(röd) Kattfot 
Röda vinbär 
Rödvinbärsbuske 
= Raungen 
Knölsyska 
Masurbjörk 
Råg 
Blåklint 
Ros 
Rosling 
Kålrot; (även Rova?) 
Rova 
barnord för Ekorrbär 
Älgört (!) 
Daggkåpa 
Daggkåpa 
rödaktig mandelpotatis 
jämför Rättadu 
Brudborste; (Åker)vädd 
växande, ej torkad Tall 
= Rär 
se följande 
Renfana 
Våtarv 
Vass(strån); "rör" (möjligen = 
Calamagrostis) 
Vass; "rör" 
"rör", "rörgräs", sannolikt = 
Rör Calarnagrostis (annars Vass) 
vasstrå 
Trampört; Vitgröe; Våtarv 
se Rövåblad 
se Rår 
= Rättadu 
Åkervädd 
Fräken, sannolikt Skogs- och 
Åkerfräken 
barnord för Ormrot(ens frön) 
Kråkvicker 
Liten blå' klocka; Ängsklocka; 
Vitpyrola 
sporkapslar av Björnmossa, 
Gökråg 
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Saurla, 

Saurblad, = (ofta pl. -Q) 
Saurkall, -'n 
Saurkallsbljomm, -in 
Saurkull, -4 
Saurstraingg och Saurstrangg 
Saurlstraungg, -straundjin 

Saurstrongg 
Seld 
Seldia, 
Seldkall, -'n 
Sieglbyörk, -byörtj 
Sigåduos, -ed 

"Sinni" 
"Sitådå" 

Sju, -nQ (lokalt -ned och -ni) 

Sjugrasl, -ed 
Sjugras2, -ed 

Sjutådlå, -4 
Sjut4n1, -'n 

Skalausbljomm, -in 

Skarpbockgras, -ed 

Skarpbocktadlu (-tådlå), -q (-4) 

(S kegglav, -in 
Skrocker m. pl. 
Skrockmuoså (-muosi), -n 
Skråckmuoså 
Skuoduosgras, -ed 

Skuogsstienn, 
Skuogsull, 
Skuorusopp, -in 
Skuotruotgras, -ed 
Skurusopp 
Skwektur f. pl. 

"Slåt-stjyr-gras" (troligen moramål) 
Smellfikur f. pl. 

Ängssyra; 
sannolikt även Bergssyra 
Bergssyra; Harsyra; Ängssyra 
Bergssyra; Ängssyra 
Ängssyra 
föreslaget namn på Baldersbrå 
= följande 
Ängssyra; 
sannolikt även Bergssyra; 
sekundärt även Gårdsskräppa 
= föregående 
se följande 
Sälg 
Sälg 
sannolikt Masurbjörk 
Tuvull; Ängsull 
fel för Sjutti, se Sju 
se Sjutädä 
blad (bottengräs) på i första hand 
Kruståtel; i andra hand Fårsvingel; 
i tredje hand någon eller några 
arter av Gröe; (kanske även Starr) 
Kruståtel 
"sjögräs", t. ex. Igelknopp, även 
starr- och fräkenarter 
Kruståtel; Fårsvingel; Ängsgröe 
Kruståtel(ns strå med vippa); 
troligen även Fårsvingel 
Midsommarblomster; Rödblära; 
lokalt Backskärvfrö; 
(ovisst om Backnejlika) 
hårdvallsgräs, 
(möjligen bl. a. Ängsfryle) 
hårdvallsgräs, t. ex. Ängsgröe 
och Ängssvingel 
Skägglav) 
Islandslav; Torsklav 
Islandslav; Torsklav 
= föregående 
Blåsstarr; (kanske även 
Flaskstan); Klotstarr (?) 
Skogsstjärna 
Tuvull; Ängsull 
skivsvamp, skivling 
Mästerrot 
= Skuorusopp 
Smällglim 
Tätört 
Smällglim 
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Smellgras, -ed 
Smellkuppglimägras, -ed 
Smellkupper m. pl. 
Smellkuppur f. pl. 
Smellur f. pl. 
Smonehhl, 
Smoraisbljomm, -in 
Smoraisduos, -ed 
Smosaur, -4 
Smosåir, -Q 
Smyörbljomm, -in 
Snarbindel, -n 
Sniuokall, -'n 
Sniuosktjyr, -Q 
Sniuosksopp, -in 
Sniuosktick, -4 
Snuber, -ed (oftast pl. -e) 
Snubersblyömm, -in 
Snuggber, -ed (oftast pl. -e) 
Snuggbersrais, -ed 
Snullber, -ed (oftast pl. -e) 
Snullbersrais, -ed 
Snultrån, -ed 
Snusgubb, -in 
Snyökall, -'n 

"Soltlat" 
Sopp, -in 
Spans(k)pipär, -'n 
Spraindjgras, -ed 
Star(r), -Q 
Stargras, -ed 
Steckert, 

"Sterings-tadu-tauver" 
Stickelber, -ed (oftast pl. -e) 
StickelbersIbuosk, -buostjin 
Stickert 
Stiemuoså (-muosi), -n 

Stienn la, -4 
Stiepassyönsgras, -ed 
Stiesyöt, -4 
Stiesåpp, -en 
Stindjkall, -'n 
Stinggskoll, -'n 
Stinghl(e), -'n 

Stinghlkall, -'n 

Stingsel 

Smällglim 
Smällglim 
Smällglim 
Smällglim 
Smällglim 
föreslaget namn på Etternässla 
Linnéa 
Linna 
Harsyra; (liten) rum ex-art 
Harsyra 
Maskros; (Smörblomma) 
Åkerbinda 
Åkertistel 
Fnöskticka 
Fnöskticka 
Fnöskticka 
Smultron 
Smultron (växten) 
Smultron 
Smultron (växten) 
Smultron 
Smultron (växten) 
Smultron 
Brandlilja 
Kärrtistel 
Sallat 
Svamp 
Spansk peppar 
Blåsuga (!); Sprängört; Tätört 
Starr (och liknande växter) 
Starr(gräs) 
Mästerrot; sannolikt även Strätta 
se under Småstarr 
Krusbär 
Krusbärsbuske 
se Steckert 
"Stenmossa", sannolikt = 
Färgskållav 
Skogsstjärna 
Ärenpris 
Stensöta 
sannolikt någon Strävsopp 
Tistel 
Tistel 
Hampdån; Pipdån; Tistel, t. ex. 
Kärrtistel, Åkertistel 
Tistel, t. ex. Åkertistel; Hampdån; 
troligen även Pipdån 
= Stinghl(e) 
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Stingskall, -'n 

Stingsl 
Stingslkall 
Stingstupp, 
S tjiengras, -ed 

Stjinerkelingger f. pl. 
Stjinnerbljomm, -in 
Stjin(n)erkelingbljomm, -in 
Stjinnerkelinggår, -ed 
Stjyrbljomm 

(-bljämm och -blyömm), -in 
Stjyrgras, -ed 
Stjyrrgras 
Stjäfte och Stjäpte, -d 
Stjärgras, -ed 

"Strackärte" 
Sturnehhl, -4 
Styng(s)gras, -ed 

Styngsbljomm, -in 

"Stynsgras" 

Suckbandsblyömm, -in 
Suckbandstupp, -4 
Suolbljomm, -in 
Suol-dag-äg-natt f. oböjligt 
Suolkniep, 
Suol-natt-åg-dag f. oböjligt 
S uolt'narv, -in 
Suolt'nbljåmm, -en 
Swartager, -'n 
Swartlåvå (-lavi), -n 
Swartwinber, -ed (oftast pl. -e) 
Swartpid, -Q och -a 
Swimbel, -n 
Syrien(a), 
Syötkull, -4 
Såirla, 
Säirle, -e 
Såpp, -en 
Tackber, -ed (oftast pl. -i) 
(Tacktick, -4 
Tadlu (Tädlä), -q (-4)  

Hampdån; Pipdån; Tistel, t. ex. 
Brudborste och Åkertistel 
= Stinghl(e) 
= Stinghlkall 
Tistel 
ett mycket vasst gräs, möjligen = 
Stjärgras, se under Tuvtåtel 
Kabbleka 
sannolikt = följande 
Kabbleka 
Näckmossa 

Tätört; sannolikt även Sileshår 
Sileshår; Tätört 
= föregående 
Skavfräken (inte Skogsfräken) 
Tuvtåtel; 
något annat mycket vasst gräs 
se under Kvanne 
Brännässla 
Fältgentiana; 
(mindre troligt Ängsgentiana) 
Fältgentiana; 
(mindre troligt Ängsgentiana) 
"Lungört" (troligen = 
Fältgentiana) 
Midsommarblomster; Rödblära 
Brudborste 
Höstfibbla 
Styvmorsviol 
Slåtterfibbla 
Styvmorsviol 
Åkerspergel 
möjligen Sandtrav 
Svarthavre; frusen Havre 
svartaktig Skägglav 
Svarta vinbär 
Tuvull; (sekundärt även Ängsull) 
Råglosta 
Syren 
Gatkamomill; Kamomill 
Bergssyra; Ängssyra 
Bergssyra; Ängssyra 
= Sopp 
Ekorrbär 
Fårticka) 
slåttergräs ("gräs på gödslad äng"; 
Gröe; Kruståtel; Tuvtåtel; 
Vårbrodd; "tåten "ven") 
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Tadugras, -ed 
Tadut4111, -'n 
Taisber, -ed (ofta pl. -e) 
TaisbersIbuosk, -buostjin 
Taisbuosk 
Taiseber 
Taistbersbuosk 
Tauvgras, -ed 
Tauvt4h1, (enligt uppgift -ed!) 
Tickla, -a 
Timpnilla 
Timutai m. oböjligt 
Timutaigras, -ed 
(Tistel -'n 
Tiuogtoll, -'n 
Tiäglel, -led 
Tjukla, -a 
Tjyrimyök, -myötjin 
Tjyrsopp, -in 
Tjärrais, -ed 
Tohl, -'n 

Toll, -'n 
Tollkrugg 
Traingtblad, = (oftast pl. -i) 
Trampgras, -ed 
Tranuber, -ed (oftast pl. -g) 
Triuoskla, -a 
Trullkelinggsmyör, -ed 
Trullkullur och Tryllkullur f. pl. 
Tryöska 
Träsduos, -ed 
Tundler, -red 

Tuo, -t 
Tuobasbljomm, -in 
Tuobasrull, -'n 
Tuobastuggur f. pl. 
Tuorrgron, 
Tuorrtoll, -'n 
Tuoskblyömm, -in 
Tuolwid, -wi'n 
Tuppmuoså (-muosi), -n 
Työläbljomm, -in 
Työlåtupp, 
(Työrblomster 
Työrtoll, -'n 
Työrwidåtoll, -'n 
Tådå 

sannolikt = föregående 
sannolikt = Sjut4h1 
Tibast(bär) 
Tibast(buske) 
se föregående 
= Taisber 

Taisbersbuosk 
Tuvtåtel 
Tuvtåtel 
Ticka 
se Pimpnilla 
Timotej (främst odlad) 
Timotej 
Tistel) 
tvekluven Tall 
Ormbunke, t. ex. Stenbräken 
Ticka; (eventuellt Fårticka) 
Mjölkört 
"Kosvamp" (se detta) 
Dvärgbjörk 
grässtrå med vippa; Tåtel 
Deschampsia; Tuvtåtel 
Tall 
se Kruggtoll 
Daggkåpa 
Trampört 
Tranbär 
Vattenklöver 
Trollsmör 
Maskros 
= Triuoska 
fjolårsgräs 
fnöske; (sekundärt även 
Fnöskticka) 
blånor, främst av Lin 
Rölleka; sällan Backskärvfrö 
Blåsuga 
Backskäivfrö 
torrgran 
torrtall 
Kabbleka 
Hampa 
Vit renlav; Vitmossa (?) 
Vitsippa 
Mosippa; Vitsippa 
Tjärblomster) 
tjärtall 
tjärvedtall 
se Tadu 
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Tågber, -ed (oftast pl. -e) 
Tågbersblyömm, -in 
Tågbersrais, -ed 
Tåger f. pl. 
Tåggras, -ed 
Tågtadlu (-tådlå), -q (-4) 
Tågur f. pl. 
T4h1(e) 
Tål! 
T4tgras, -ed 

"Tät-tådå" 
Törnber, -ed (oftast pl. -e) 
Törnlbuosk, -buostjin 
Törnbuoskknapp, -in 
Törnruoslbuosk, -buosken 
Törnrais, -ed 

-'n 
Umbeltupp, 
Uolulbuosk, -buostjin 
Uolålbuosk, -buostjin 
Uonnkall, -'n 
Uormber, -ed 
Uormbersbljomm, -in 
Uormbljomm, -in 
Uormlbunk, -buntjin 
Uormgras, -ed 
Uormgron, -e 
Uormrais, -ed 
Uormltiägel, -tiägled 

Uorärrlbyörk, -byörtj§ 
Uostbljomm, -in 
Uotterber, -ed (oftast pl. -Q) 
Uxstar, -g och -i 

"Uärrabyörk" 
"Urränder" 
"Uärrfated" 

Waida 
Waidlbuosk, -buostjin 
Waide, Wai(d)'n 
Waita, -d 
Waitbljomm, -in 

Waitklöver, -n 
WaitkQl, -'fl 
Waitkrågåkull, -4  

Stenbär 
Stenbär (växten) 
Stenbär (växten) 
Kvickrot 
Kvickrot 
Kvickrot 
= Tåger 
= Tohl 
= Toll 
se under Tghl 
Hässlebrodd 
Nypon (frukten) 
Nypon (växten) 
Nypon (frukten) 
Nypon (växten) 
Nypon (växten) 
Humle 
Humle(blomma) 
Olvon(buske) 
Olvon(buske) 
Åkertistel 
Ormbär; Trolldruva 
Ormbär; Trolldruva 
Skogsstjärna (?) 
Ormbunke 
Ormbunke, i synnerhet Örnbräken 
Ormgran 
Örnbräken 
Ormbunke, t. ex. Stenbräken, 
Träjon, Örnbräken 
Nattviol 
Slåtterblomma 
Odon 
grov starr; Vasstarr; 
(mindre troligt Oxstarr) 
se Wärärbyörk 
se Wärärender 
se Warärrefat 
se Waide 
olika arter av Vide 
Vide 
Vete 
olika örter med vita blommor, 
t. ex. Midsommarblomster, 
Slåtterblomma 
Vitklöver 
Vitkål 
Prästkrage 
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Waitkull, -4 

Waitllok, -lotjin 
Waitlåk, -en 
Waitlåvå (-lavi), -n 

Waitmandlur f. pl. 
Waitmuoså (-muosi), -n 

Waitobd och Waitovd, -'n 

(Waitsipp 
Waitåbd och Waitåvd 

"Wajtebbd" 
Wannruot, -Q 
(Warglåv& -n 
WEtrrefat och Warärrefat, -ed 
Wass, -Q 

"Watnödmjötji" 
Watuödlmyök, -myötji 
Watuarv, -in 
Watufenn, -ed 
(Watuklöve; -n 
Watustar, -e 

Watutadlu (-tådlå), -q (-4) 

Wendelber, -ed (ofta pl. -i) 
Wendelruot, -e eller -4 
Wendruot 
Wial, -'n 
Widaindjgras, -ed 
Wildamp, -4 

Wildmympt, -4 
Willmynt 
Winber, -ed (oftast pl. -e) 
Winbers lbuosk, -buostj in 
Winbersrais, -ed 
(Wiuol, -'n 
Wålnla, 

Wårnla, 

alla vita prästkrageliknande örter: 
Baldersbrå, Kamomill, 
Prästkrage och Åkerkulla 
Vitlök 
= föregående 
vitaktig trädväxande lav; 
(knappast Vit renlav) 
vitaktig mandelpotatis 
olika vita moss- och lavarter, 
t. ex. Vit renlav, Vitmossa 
Ängsull; i andra hand Tuvull; 
i tredje hand Ullsäv; 
(tveksamt om Tuvsäv) 
Vitsippa) 
= Waitobd 
se Waitobd 
Kvanne (åtminstone i Våmhus) 
Varglav) 
Daggkåpa; Prästkrage 
Säv; Vass 
fel för följande 
Topplösa 
Våtarv 
Kärrfräken; Sjöfräken 
Vattenldöver) 
grövre starrart med "kottar" 
upptill på strået 
storväxt Gröeart (troligen 
Storgröe eller Kärrgröe); 
Igelknopp (knappast Flotagräs); 
Piprör och andra högväxta gräs; 
Trampört; Vitgröe 
Ormbär 
Vänderot 
se föregående 
Skogskovall och/eller Gulvial 
Snärjmåra 
möjligen Hampdån och/eller 
Pipdån 
Åkennynta 
= föregående 
Vinbär 
Vinbärsbuske 
troligen Vinbärsbuske 
Viol) 
Flaskstarr; Småstarr; eventuellt 
även andra starrarter, t. ex. Trådstarr 
högväxt(a) sävart(er), 
sannolikt Säv 



Wätarv, -in 
Wärärlbyörk, -byörtjQ 
Wärärender f. pl. 
Wärärfat 
Wärärtjuohl, -'n 
Yölltauv, -9 
Yörrtauv, -Q 

Ågasbljåmm, -en 
Åkerbu, -t 
Åkerbu(s)gras, -ed 
Åkergras, -ed 
Åldler, -r9 
Älatsblad, = 
Ålderlbuosk, -buostjin 
kderrais, -ed 
Ävseld, 

"Ä(0)wulingstuppa (ur)" 
"Åvålingstuppor" f. pl. 
Agdle, -Q och Ägdla, 
Ärla, -a 
Är(r)kräkgras, -ed 
Ärrkråkrais, -ed 
Ölpuss, -'n 
Öltupp, 
örnjolk, -tj9 
önijoksbljomm, -in 
örnolk, -tjed (sällan -tjc) 
örnotj(e), -ed 
ömyölk, 
Ömåk 

"övrädä" 
"övägda"  

Våtarv 
Jungfru Marie nycklar; Nattviol 
Jungfru Marie nycklar 
se Warärrefat 
Kattost eller Daggkåpa 
se följande 
stor flerårig grästuva av 
(t. ex.) Småstarr 
Maj viva 
Gråbo 
Gråbo 
Kvickrot 
Al, Gråal 
blad av Tätört 
Albuske 
GrOalsbuskage 
Gråvide; Jolster 
jämför Erålingstupp 
jämför Erålingstupp 
Ängsull 
Stagg 
Älgört 
Älgört 
Skvattram 
Rölleka; Skvattram 
se ömok 
Mjölkört 
Mjölkört 
se ömok 
se ömok 
= ömok 
Vass 
Vass 
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5. Källor och litteratur 

I litteraturförteckningen nedan tas endast sådana arbeten upp som jag utnyttjat direkt 
som källor eller som eljest nämns i texten. För ytterligare litteratur om växtnamn 
hänvisas främst till förteckningarna i Inger Larssons och Margareta Svahns avhand-
lingar. 

A. Handskrifter från 1600-, 1700- och 1800-talen 
I 	Borg, Chr.: Elfvedalns Diakct eller Samling af de ord, som ud Elfvedalns 

Församling ud Östra Dalarna, äro brukelige ... författad 1768 af Christoph: 
Borg. Uppsala Universitetsbibliotek. Lhreska samlingen 100:6. 

fl 	Holmberger, P.: Förteckning på de i Elfdalen brukelige ord. [enl. uppg. 
1768]. Uppsala Universitetsbibliotek. Ihreska samlingen 100:7. 

ffi 	Näsman, R. E.: Vocabularium Dalekarlium upsatt af Magister Näsman ... år 
1741. dn 12. Junli. Uppsala Universitetsbibliotek. Nordinska samlingen 
635, ss. 81-94. 

IV 	Sylloge vocum quannidam Dalecarlie. Uppsala Universitetsbibliotek. Palm- 
sköldska samlingen 290, ss. 217-219. [Daterad till 1600-talets senare hälft av 
S. Björklund, till 1700-talet av A. Noreen] 

V 	Säve, C.: Dalmålet 1-2. Uppsala Universitetsbibliotek. R 632, 634. [An- 
teckningar från 1840-, 50- och 60-talen] 

B. Tryckta skrifter 
Abrahamson, E. Se nr 34. 
Arborelius, 0. U.: Conspectus lexici 1ingva dakkarlicx. Uppsala 1813. 
Björklund, S.: Älvdalsmålet i Andreas Johannis Prytz' Comoedia om 
Konung Gustaf Then Första 1622. Uppsala 1956. 
Dalmålsordboken. Se nr 23. 
Dybeck, R.: Blommor ur en Swensk Örtekrans. Runa 1845 ss. 49-82, 1847 
ss. 11-31, 1848 ss. 27-38, 1849 ss. 8-17. 
Ekvall, U.: Gotländska växtnamn. Tradition och förnyelse i ett lokalt växt-
namnsskick (=- Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in 
Scandinavian Philology. New Series. 19). Stockholm 1990. 
Elfving, S. P.: Aad Brulloåps Ioågdeä IEKOPPI BIÄRGHULTS ... Anno 
1668. den 11. Feb. [omtryckt i] B. Hesselman Bröllopsdikter på dialekt och 
några andra dialektdikter från 1600- och 1700-talen (= Nordiska texter och 
undersökningar. 10). Uppsala 1937, ss. 1-3. 
Forsslund, K. E.: Med Dalälven från källorna till havet. Del I Öster-Daläl-
ven. Bok II Älvdalen. Stockholm 1919. 
Fries, E.: Kritisk ordbok över svenska växtnamn. Stockholm 1880. 
Fries, S.: [Recension av] Färje, C. G. Älvdalens floral...] Svenska landsmål 
och svenskt folkliv 1962, ss. 171-173. 
Fälje, C. G.: Flora Elfdaknsis. Älvdalens flora med artförteckning och kom-
mentarer samt växternas älvclalska benämningar. Älvdalen 1958. 
Hellquist, E.: Svensk etymologisk ordbok. 3:e uppl. Ny tryckt'. Lund 1964. 
Holphers, A. A.: Dagbok öfwer en Resa igenom de, under Stora Koppar-
bergs Höfdingedöme lydande Lähn och Dalarna år 1757. Västerås 1762. 
Hoeg, 0. A.: Planter og tradisjon. Floraen i levende tale og tradisjon i Norge 
1925-1973. Oslo - Bergen - Troms0 1974. 
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Korn åter! Nog övdalswaisur bod gambier og nyer fro ymsum byum järi 
sockin. Älvdalen 1968. 
Kröningssvärd, C. G.: Uppsats på de i Provinsen Dalarne vildtväxande Phane-
rogamer och Filices. Afhandlingar rörande Natur-Wetenskapeme, utgifne af 
C. G. Kröningssvärd. Första häftet. Falun 1830, ss. 139-187. Andra häftet. 
Falun 1831, ss. 73-144. 
Kröningssvärd, C. G.: Flora Dalekarlica. Landskapet Dalames Indigha Pha-
nerogamer och Filices. Falun 1843. 
Larsson, H.: Kunundsin kumb. Lesubuok Q dalska. Älvdalen 1985. 
Larsson, Inger: Tätmjölk, tätgräs, surmjölk och skyr. En datorstödd ordgeo-
grafisk studie över nordiska ord rörande äldre tiders mjölkhushållning (= Acta 
Universitatis Stockhohniensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philolo-
gy. New Series 18). Stockholm 1988. 
Levander, L.: Dalmålet. Beskrivning och historia. 1-II. Uppsala 1925,1928. 
Levander, L.: Livet i en älvdalsby före 1870-talet, Stockholm 1914. 
Levander, L.: Älvdalskt arbetsliv under årtiondena omkring 1800-talets mitt, 
utg. av S. Björklund. Uppsala/K0benhavn 1953. 
Levander, L.: Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning och syntax (= Svenska 
landsmål och svenskt folkliv 1909,11.2). Stockholm 1909. 
Levander, L.: övre Dalames bondekultur under 1800-talets förra hälft 1-III 
(= Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 11:1-3). Stockholm/ 
Lund 1943-1947. 
Levander, L. & Björklund, S.: Ordbok över folkmålen i övre Dalarna 
(= Skrifter utgivna genom Dialekt- och folluninnesarkivet i Uppsala. Ser. 
D:1). Häftena 1-30. Uppsala 1961-1991. 
Lindberg, H.: Allmunvägen Älvdalen-Särna. Ortnamnssällskapets i Uppsala 
årsskrift 1970, ss. 3-49,1971, ss. 5-59. 
Lindberg, H.: Växter och ortnamn i Älvdalens socken. Ortnamnssällskapets i 
Uppsala årsskrift 1944, ss. 47-55. 
Linné, C. von: Svensk flora Flora Svecica. Stockholm 1986. 
Lyttkens, A.: Svenska växtnamn. 1-III. Stockholm 1912-1915. 
Noreen, A.: Dalmålet IL Ordlista öfver dalmålet i Ofvansiljans fögderi (= 
Nyare bidrag till kännedom om De svenska landsmålen och svenskt folkliv 
IV.2). Stockholm 1882. 
Olsson, Rut "Puck": Mumunes Masse. Älvdalen 1987. 
Olsson, Rut "Puck": Mkr urn Masse. Mora 1987. 
Ordbok öfver Svenska Språket utgifven av Svenska Akademien. Lund 
1898-. [=SAOB] 
Pamp, B.: Svenska dialekter. Lund 1978. 
Rietz, J. E.: Svenskt diakktkxikon. Ordbok öfver svenska allmogespråket. 
Lund 1862-1877. Nytryck: Lund 1962. 
Rietz, J. E.: Svenskt dialekt-lexikon. III Register och rättelser av E. Abra-
hamson. Lund 1955. 
SAOB. Se nr 31. 
Skansvakten. Elfdalens Hembygdsförenings midsommartidning. [Det aktuel-
la numret anges efter kolon.] 
Släkt och hembygd. Åsens hembygds- och släktforskningsförenings tidning. 
[Det aktuella numret anges efter kolon.] 
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Svahn, Margareta: Finnskägg, tåtel och sia. Om folkliga namn på gräs 
(= Skrifter utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. 
Serie A. Dialekter Nr 8). Uppsala 1991. 
WessU, E.: VÅRA ORD deras uttal och ursprung, Kortfattad etymologisk 
ordbok. 2:a upp!. Stockholm 1973. 
Wiström, W.: Växtnamn på folkspråket i Dalarne. Lantbrukstidskrift för 
Dalarna 1907 juni, ss. 25-31. 
Västmanlands-Dala landsmålsförenings samlingar till en ordbok öfver lands-
målet i Västmanland och Dalarne. I Gävle 1877, II Uppsala 1880, HI 
Uppsala 1881. 
Allmänna botaniska uppgifter har dessutom hämtats från en rad gängse hand-
böcker, vilket inte markerats i texten. 

Övrigt arkivmaterial 
d 	Ortnamnsarkivets i Uppsala dialektordregister OAUd) 
f 	C. G. Färjes efterlämnade anteckningar 
u 	Dialekt- och folkminnesarkivets i Uppsala (ULMA) material till Ordbok 

över folkmålen i Övre Dalarna (= nr 23 ovan). 

Egna uppteckningar 
Bl 	Sagesman i Blyberg 
Br 	Sagesman i Brunnsberg 
Ev 	Sagesman i Evertsberg 
Ho 	Sagesman i Holen 
Ka 	Sagesman i Karlsarvet 
Kl 	Sagesman i Klitten 
Lo 	Sagesman i Loka 
Må 	Sagesman i Månsta 
Nä 	Sagesman i Näset 
Ro 	Sagesman i Rot 
Vm 	Sagesman i Västermyckeläng 
Vä 	Sagesman i Väsa 
Ås 	Sagesman i Åsen 



Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 
(f.d. Landsmåls- och folkminnesarkivet) 

ULMA 
Skrifter: 

Ser. A: Folkmål 
D. 0. Zetterholm, Dialektgeografiska undersökningar. 1-2. 1940. 
C. & P. A. Säve-H. Gustavson, Gotländsk ordbok. Bd 1. A-N. 1940. - Bd 2. 0-ö. 
1945. 
J. V. Lindgren, Ordbok över Burträskmålet, utg. av D. 0. och M. Zetterholm. 1940. 
Manne Eriksson, Hjäll och tarre samt andra ord för översäng och övervåning. 1943. 
Carin Pihl, Verben i överkalixmålet. 1948. 
Aug. Schagerström, Grammatik över Gräsömålet i Uppland, utg. av Manne Eriksson. 
1949. 

71-2. K.-H. Dahlstedt, Det svenska Vilhelminamålet. 1. A. Text. B. Kartor. 1950. - 2. A. 
Text. B. Kartor och tabeller. 1960-62. 

81-2. Roger Wadström, Svenska kvarntermer. 1. 1952. Omtr. 1986. -2. 1984. 
Petrus Envall, Tiveden, Isala och Husum. 1952. 
D. 0. Zetterholm, Dialektgeografiska undersökningar. 3-4. 1953. 
K.-H. Dahlstedt, Efterledsapokope i nordsvenska dialekter. 1955. 

121-2. Pehr Stenberg, Ordbok över Umemålet (1804), utg. av Gusten Widmark. 1. Inledning. 
Ordbok. 1966. -2. Kommentar. 1973. 
Sigurd Fries, Stätt och stätta i Norden. Ett verbalabstrakts betydelseutveckling och ett 
bidrag till studiet av hägnadsterminologien. 1964. 
Carin Pihl, Prepositioner och adverb i överkalixmålet. 1970. 
Folke Hedblom, En hälsingedialekt i Amerika. 1978. 
H. Enström-S. Söderström, Enångersmålet. Ordlista över en dialekt i Hälsingland. 
1990. 
Gerd Eklund, Vrist - brist - rist. Utvecklingen av gammalt uddljudande wr i nordiska, 
särskilt svenska, dialekter. 1991. 
Margareta Källskog, Attityd, interferens, genitivsyntax. Studier i nutida överkalixmål. 
1992. 
Anna Westerberg, Utvecklingen av gammalt kort a framför id och nd i svenska 
dialekter. 1991. 
Eva Kärrlander, Skrabbig och skrallig, karsk och katig. En semantisk studie av 
dialektala adjektiv för hälsotillstånd. 1993. 
Birgit Eaker, Adjektivet grann i svenska dialekter. En semantisk och dialektgeografisk 
undersökning. 1993. 
Uppländska. Språkprov med kommentar. 1993. 
Sven Söderström, Arnäsmålet. Ordbok över en ångermanländsk dialekt. 1994. 
Stig Björklund, Dalmålsstudier. Festskrift till Stig Björklund på 75-årsdagen den 19 
februari 1994. 1994. 
Lars Steensland, Älvdalska växtnamn förr och nu. 1994 



Ser. B: Folkminnen och folkliv 
Ella Odstedt, Varulven i svensk tradition. 1943. 
Julius Ejdestam, Årseldarnas samband med boskapsskötsel och åkerbruk i Sverige. 
1944. 
Levi Johansson, Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken. 1947. - Nytr. utg. av 
Frostvikens hembygdsförening. Gäddede 1967. 

41-2. Linnar Linriarsson, Bygd, by och gård. Gammal bygd och folkkultur i Gäsene, Laske 
och Skånings härader. 1. 1948. -2. 1950. 
Åke Campbell, Från vildmark till bygd. En etnologisk undersökning av nybyg-
garkulturen i Lappland före industrialismens genombrott. 1948. - Falcs.-utg. Två 
förläggare, Umeå 1982. (Nord. skr. 10.) 
Otto Blixt, Det gamla Grangärde. Skogsbruk. 1950. 
Arvid Emvik, Glaskogen. Bygd, arbetsliv och foLkkultur i Jösse, Nordmarks och 
Gillbergs härader under 1800-talet. 1951. 
Lars Levander, Älvdalskt arbetsliv, utg. av Stig Björklund. 1953. 
Nils Dencker, Sveriges sånglekar. Sammanparningslekar och friarlekar. 1960. 
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+4+s-+ Gräns för dalmål 

	 Gräns mellan Västerdalarnas, Ovansiljans 

och Nedansiljans mål 

	 Sockengräns 



Vad är en "dassblomma"? Vilka växter använde man att 
färga med? Hur kom flyghavren till Älvdalen i norra 
Dalarna? Finns det guckusko i socknen? Hur kurerade 
man barn mot kikhosta? Hur skyddade man sig mot trol-
len? Hur gjorde man ärtrör och pipskaft i övre Dalarna 
förr i tiden? Varför heter höstfibbla blundbljomm på 
älvdalska? 

Det här är exempel på frågor som besvaras i Lars 
Steenslands bok Älvdalska växtnaann förr och nu. Boken 
innehåller en unik och omfångsrik materialsamling. För-
fattaren hår krydda.t sin språkliga tolkning av dessa 
växtnamn med en mängd kommentarer av botanisk och 
framför allt kulturhistorisk art. På det viset har boken 
något. att erbjuda, oavsett om man är språkligt, botaniskt 
eller kulturhistoriska intresserad. Till bokens pärlor hör 
en nyupptecknad sägen om hur den Onde bokstavligen fick 
bita i gräset, när han en gång skulle tävla med vår Herre. 

Författaren är professor i slaviska språk i Lund men 
har i 25 år ägnat en stor del av sin fritid åt älvdalskan, ett 
av Sveriges mest ålderdomliga och särpräglade folkmål. 
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