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Förord. 

Första uppslaget till den avhandling som här framlägges fick 
jag genom vissa iakttagelser under granskningen av rektor PETRUS 
EN vA LLs avhandling » Dala- Bergslagsmålet». Då de i förbigående 
nämndes under min opposition vid hans disputation den 27 maj 
1930, tilldrogo de sig professor BENGT HESSELMANS välvilliga 
intresse, vilket ledde till att jag kom att närmare syssla med 
översängens skiftande benämningar i våra dialekter och under 
läsåret 1930-1931 höll ett föredrag härom i Nordiska seminariet 
under Hesselmans ledning. Sporrad av hans fortsatta intresse 
för mitt arbete, kom jag ånyo under våren 1934 att taga upp 
ämnet, och genom min dåvarande chef, professor HERMAN GEIJER, 
bereddes mig tillfälle att under några veckor genomarbeta det 
dittills insamlade materialet och att framlägga resultatet i ett 
med språkkartor belyst föredrag vid sjätte Nordiska folklivs-
forskaremötet i Åbo i juni 1934. I utvidgad form framlades det 
hösten 1935 som licentiatavhandling för professor HESSELMAN, 
och ett referat trycktes sedermera i Acta Ethnologica 1936 under 
titeln »Bed-shelves and two-storeyed bedsteads». Efter ett par 
års uppehåll togs ämnet åter upp under hösten 1938, i samband 
med att nyinkommet material inarbetades i min framställning, 
som alltjämt i huvudsak blott behandlade översängens termino-
logi. Under de följande åren var jag av min tjänst som t. f. 
föreståndare för Landsmålsarkivet hindrad att fortsätta arbetet 
annat än på en knappt tillmätt fritid. Först genom arkivets 
nuvarande föreståndare, docenten DAG STRÖMBÄCK, har under 
de båda sista åren värdefulla arbetslättnader beretts mig, som 
möjliggjort att denna undersökning efter mer än tretton års 
arbete kunnat slutföras. 

Genom att arbetet vidgats till att omfatta jämväl en översikt 
över benämningarna för husets övervåning av utförligare art än 
från början planerats, har dess omfång blivit väl stort. Men en 
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beskäring i detta fall skulle väsentligt ha minskat värdet av 
framställningen i de senare kapitlen. Egentligen borde ytterligare 
ha indragits i behandlingen även det ortnamnsmaterial, vari 
vissa av orden, särskilt hj äl 1(e), ingår. Emellertid har jag av-
stått därifrån ej blott av utrymmesbrist, utan även därför att 
ordens betydelser som appellativer först måste vara bestämda 
innan flertalet av namnen, vari orden ingå, kunna tolkas de-
finitivt. 

När nu detta försök att samtidigt tillämpa ordhistoriskt-
geografiska och etnologiska undersökningsmetoder på ett centralt 
kulturhistoriskt frågekomplex framlägges för offentligheten, ger 
det mig ett kärkommet tillfälle att framföra mitt vördsamma 
och uppriktiga tack till mina lärare i nordiska språk för mång-
årig undervisning, vägledning och vänskap. Mitt tack kan ty-
värr ej längre nå OTTO VON FRIESEN, men i tacksamhet och 
vördnad stannar jag inför hans minne. Mitt tack kan ej heller 
nå HERMAN GEIJER, vilken både som förman, lärare och vän 
haft en väsentlig del i det nu framlagda arbetets tillkomst. 

Så mycket större är min gjädje över förmånen att få bringa 
professor BENGT HESSELMAN mitt tack för att han genom sin 
undervisning riktat mitt intresse på ord- ock sakforskningen och 
för att han genom sitt ovan nämnda intresse för denna under-
söknings första begynnelser såväl som genom sitt fortsatta väl-
villiga deltagande sporrat mig till arbetats fullföljande. 

Likaså tackar jag de nuvarande lärarna i nordiska språk i 
Uppsala, professorerna NATAN LINDQVIST och ERIK NOREEN för 
all deras osparda möda att i manuskript och korrektur taga del 
av min undersökning och för de värdefulla råd de därvid lämnat 
mig. Den senare tackar jag också för den grundläggande under-
visning i de nordiska fornspråken, som han under sin docenttid 
i Uppsala gav mig. Likaså bevarar jag i tacksamt minne den 
förres föreläsningar under 1920-talets första år om viktiga språk-
ligt-kulturhistoriska ortnamnsundersökningar, såväl som många 
värdefulla synpunkter och metodiska vinkar, som han gett mig 
under sina ordgeografiska seminarieövningar under senare år. 
Det är också hans förtjänst att detta arbete, vars huvudresultat 
och viktigaste kartor komma att ingå i den av honom redigerade 
språkliga delen av Atlas över svensk folkkultur, kunnat utkomma 
som akademisk avhandling, liksom hans råd och hans välvilja 



XI 

att ställa sina egna ordgeografiska samlingar till mitt förfogande 
varit av väsentlig betydelse för arbetets slutliga utformning. 

Jag vill också rikta ett tack till professor JÖRAN SAHLGREN 
för metodiskt viktiga synpunkter från den speciella gren av 
nordisk språkforskning, som han företräder, samt till docenterna 
VALTER JANSSON, D. 0. ZETTERHOLM och IVAR MODÅER för god 
vänskap och värdefulla meningsutbyten. 

En kär plikt är det mig också att här få tacka professor 
SIGURD ERIXON, som jag betraktar som en av mina främsta lärare 
från ungdomsårens första försök under hans ledning att under-
söka svenskt byggnadsskick och bebyggelse, och som alltjämt 
under åren såsom vän och rådgivare stått mig bi, icke minst i 
denna undersökning, där inflytanden från hans forskningar rö-
rande nordiskt bostadsskick genomgående kunna spåras. Likaså 
tackar jag docenten ÅKE CAMPBELL för långa och givande dis-
kussioner om de ämnen som beröras i denna avhandling, vars till-
komst han följt i manuskript och korrektur. 

Ett tack till de personer och institutioner, som under årens 
lopp insamlat material åt mig och ställt det till mitt förfogande, 
önskar jag också få uttala här, även om jag ej kan nå alla. 
Främst gäller detta tack Landsmåls- och folkminnesarkivet i 
Uppsala, dess föreståndare och personal. Docenten DAG Smnöm-
BÄCK tackar jag för all vänskap och hjälp under arbetet och för 
värdefulla råd under korrekturarbetet, samt slutligen för att han 
berett detta arbete plats i arkivets skriftserie. Likaså tackar jag 
doktor LARS LEVANDER, som oreserverat ställt sitt rikhaltiga 
material från övre Dalarna till mitt förfogande, samt till doktor 
HERBERT GUSTAVSON och fil. licentiaterna FOLKE HEDBLOM, ERIK 
HOLMKVIST, JULIUS EJDESTAM och fil. mag. RICHARD BROBERG 
samt fröken ELLA ODSTEDT för värdefullt samarbete. Vidare 
riktar jag ett särskilt tack till fru GERDA GRAPE för hjälp vid 
uppsökande av svåråtkomligt material, och till fröken GUN WENN-
Eintöm, som renritat kartorna i arbetet. 

Ett varmt tack får jag också rikta till Landsmålsarkivet i 
Lund och dess föreståndare, docenten GUNNAR HEDSTRÖM samt 
arkivarien doktor INGEMAR INGE», för ovärderlig hjälp med 
materialanskaffning, till Svenska Akademiens ordboksredaktion 
och dess chefer professor EBBE TUNELD och doktor PELLE HOLM 
för lämnade upplysningar ur ordbokens samlingar, samt till 
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ledaren för Institutet för ortnamns- och dialektforskning i Göte-
borg, professor HJALMAR LINDROTH. Till Nordiska museet och 
dess ledning får jag likaså rikta ett varmt tack för all hjälp 
vid anskaffandet av material för arbetets illustrering samt för 
lån av samlingar och andra upplysningar. Särskilt tackar jag 
intendenten GÖSTA BERG och amanuensen OLA BANNBERS för 
god hjälp. 

Jag vill även tacka Dr. Phil. RUDOLF W. ZEITLER, SOM ut-
fört översättningen av den tyska sammanfattningen till min 
avhandling. 

Vidare får jag framföra ett vördsamt tack till Humanistiska 
fondens nämnd, som ställt medel till förfogande för arbetets 
illustrering, samt till Almqvist & Wiksells boktryckeri A.-B. och 
tryckeriföreståndare ERNST J. GUSTAFSSON för värdefulla råd vid 
arbetets tryckning. 

Slutligen vill jag också tacka min svärfader, grosshandlare 
RICHARD LARSSON, som på viktiga punkter bidragit till denna 
undersökning, särskilt genom att ställa bil till mitt förfogande 
för undersökningsresor till olika orter. Allra sist tackar jag 
min hustru, som troget bistått mig i arbetet, särskilt vid kon-
trollen av kartorna och vid korrekturläsningen samt vid upp-
görandet av registret. 

Uppsala i november 1943. 

Manne Eriksson. 



Bild 1. Parsängar i två våningar från Orsa i Dalarna. Teckning från 1893 av 
F. von Dardel, kallad »Morgonrevelj i Orsa". 

Inledning. 

Ovan återgivna teckning av Fritz von Dardel ger en rätt god 
föreställning om hur man för femtio år sedan kunde ha säng-
problemet ordnat i svenska bondehem. På bilden myllrar det av 
yrvakna och halvsovande människor i sängarna, som stå två efter 
varandra i två våningar längs stugans ena långvägg från den stora 
spisen till gavelväggen. De fyra sängarna i stugan från Orsa 
kunde vardera rymma minst två sovande. På andra håll kunde 
liknande sängkomplex dessutom vara försedda med ytterligare ett 
par utdragbara bäddplatser under de nedre sängarna, i stället för 
de på bilden återgivna sängpallarna. Med användning av dessa 
»skottsängar», eller vad de på olika håll kallades, kunde således 
väl ett dussin människor få sina liggplatser ordnade inom minsta 
möjliga utrymme, när man under den kalla årstiden trängde sig 
samman i stugan för att få nytta av värmen från spisen. Stugan 
var ju förr ofta den enda uppvärmda lokalen i huset. 

1-43169 Manne Eriksson 
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Vid den tid, då von Dardel gjorde sin teckning, kunde man 
finna motsvarande sänganordningar även på åtskilliga andra håll 
i vårt land, särskilt i Dalarna och Västmanland samt i Uppland 
och Gästrikland, och i vissa trakter har man haft dem kvar ännu 
något årtionde. En annan grupp motsvarande sängtyper har 
funnits i Värmland och Västergötland, medan man inom ett om-
råde i övre Norrlands kustbygder hade en enkel tvåvåningssäng 
i vardera av stugans främre hörn. På vissa håll hade man för-
hängen för sängarna liksom den här återgivna bilden visar, i 
andra fall voro de försedda med dörrar, som helt kunde avstänga 
sängarna från själva stugan. Besläktade anordningar av säng-
platserna funnos också i våra grannländer. På Åland hade man 
således alldeles likartade anordningar som i Dalarna och Uppland, 
och i västra Finland enkla tvåvåningssängar liksom i Norrland. 
Även i Norge har det funnits likartade sängtyper, särskilt i östra 
delarna av landet. 

Då man påträffar sådana invecklade möbeltyper över ett större, 
mer eller mindre sammanhängande område, har man god grund 
att anta, att de olika förekomsterna därav på något sätt ha hört 
samman, och man kan ej gärna låta bli att fråga sig, var de 
ursprungligen kunnat höra hemma. Ha de motsvarigheter också 
utanför Norden, eller ha de utvecklats här? Det förefaller själv-
klart, att så komplexa former av möbler måste ha haft en rätt 
lång historia bakom sig inom det område, där de först ha upp-
trätt. Hur har man kommit på idén att ställa samman sängarna 
på detta sätt? Kan man spåra några drag hos dem, som kunna 
vittna om äldre, enklare former, varur de en gång framvuxit? 
Säkerligen bör man finna åtskilliga.  rester av äldre anordningar, 
som bevarats i dessa invecklade sängmöbler. Ett sådant drag är 
redan den på bilden nedanför sängarna stående »sängpallen», 
som sedan mycket gammal tid hört samman med sängplatsen 
och med visst fog kan anses utgå från de bänkar längs väggarna, 
som varit dessa sängars föregångare. Vid närmare granskning 
påträffar man också andra drag, som kunna ge antydningar om 
vilka vägar utvecklingen gått, innan man nått fram till dessa 
möbelkomplex, och som i vissa fall kanske hänga samman med 
sängplatsernas ursprungsformer. För att förstå dessa sängtypers 
genesis är det därför nödvändigt att taga en överblick över 
sängens och sovplatsens historia överhuvud taget och särskilt 
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dess historia i Norden. En sådan överblick skall nedan givas i 
kap. II. Den visar oss både obrutna traditionslinjer inom det 
nordiska kulturområdet från äldsta tid och antydningar om im-
pulser, som kommit hit från den europeiska kontinenten. Norden 
synes, trots sin geografiska isolering, sedan gammal tid ha stått 
i nära beröring med Västeuropa även i detta avseende. 

Dessa tvåvåningssängar ställa oss emellertid ej blott inför 
invecklade etnologiska sammanhang. Även i fråga om sängarnas 
benämningar möta en hel del frågor, vilkas rätta besvarande 
säkert skulle bidraga till att klarlägga dessa sängars utvecklings-
historia. Det visar sig nämligen, att dessa sängar, särskilt deras 
övre våning, i de svenska dialekterna ha ett mycket stort antal 
växlande benämningar. Dessa benämningars spridning och ur-
sprung ha förefallit mig erbjuda så pass intressanta frågeställ-
ningar, att en undersökning av dem borde kunna ge vissa bety-
delsefulla resultat för kunskapen om äldre tiders bostadsförhål-
landen såväl som om vissa ej oviktiga detaljer i ordgeografiskt 
avseende. Den följande framställningen blir därför ett försök 
att med språkvetenskaplig metod bidraga till lösningen av ett 
invecklat etnologiskt problem, sängens och i viss mån bostadens 
utvecklingshistoria i Norden och samtidigt ett försök att med 
användande av traditionsuppgifter och sakligt material belysa 
bakgrunden till vissa ords och ordgruppers betydelseutveckling 
och utbredning. 

En del av de ord, som användas som benämningar på två-
våningssängens övervåning, visa samband med orden för husets 
övervåning eller för hyllor och torkningsanordningar under husens 
tak. De synas vittna om att dessa äldre anordningar också, åt-
minstone tillfälligt, använts som sovplatser i äldre tid, och de 
båda viktigaste av dem, hjäll och tar r e, ha inom vissa områ-
den tydligen i främsta rummet varit benämningar för dessa an-
ordningar i deras egenskap av sovplatser. Särskilt i vårt lands 
östra kusttrakter möter oss en annan grupp av ord, som vid 
närmare granskning visa sig vara lånord västerifrån, redan i de 
långivande språken knutna till motsvarande sängtyper eller andra 
anordningar i samband med sovrummet. Dessa ord ge rätt be-
stämda antydningar om varifrån de impulser ha kommit, som 
bidragit till utformningen av de flervåniga, mer eller mindre 
slutna sängkomplexen i Norden. 
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I fråga om de nyssnämnda orden hjäll och tarr e, som för 
denna utredning måst underkastas en mera ingående betydelse-
historisk och betydelsegeografisk undersökning, visar det sig, att 
de ha mycket intima betydelseförbindelser med många andra sak-
grupper än sovplatsanordningarna. Deras utvecklingshistoria kan 
ej fullt klarläggas utan hänsyn till en hel rad andra ord — även 
många sådana, som ej ha med sovhyllor och sängar att göra — 
vilka i vissa avseenden utgöra synonymer till dem och beteckna 
t. ex. husets övervåning, förvaringsrum och hyllor under taket, 
torkanordningar inomhus och i det fria o. s. v. En hel del av 
dem visa sig även kunna ge värdefulla upplysningar om det med 
frågan om översängen sammanhängande problemet om uppkomsten 
av övervåningen i husen. Det har således i många fall visat sig 
svårt att avgränsa undersökningen av de ord, som gälla över-
sängen, från en undersökning av de övriga betydelsegrupperna. 
Av praktiska skäl har detta likväl måst göras, emedan det visat 
sig, att en någorlunda fullständig genomgång av den ordgrupp, 
som gäller husets övervåning, skulle kräva ett utrymme betydligt 
större än hela den här framlagda undersökningens. 

Då de ej helt kunnat förbigås, ha de här kortfattat behand-
lats i kap. III i så stor utsträckning, som behövts för att an-
tyda deras sammanhang med och inflytande på benämningarna 
för översängen och för att belysa det etnologiska sambandet 
mellan översäng och övervåning. Det är min förhoppning att i 
en kommande undersökning få tillfälle att taga upp övervåningens 
speciella terminologi till en mera uttömmande behandling från 
både språklig och saklig synpunkt. 



Kap. I. Språkliga vittnesbörd om äldre sovplats-
anordningar. 

En granskning av de nordiska ord, som betyda »säng» eller 
»ligåmöbel» visar oss, att de olika dialekterna, resp. riksspråken 
äga mycket skiftande uttryck för detta begrepp. Särskilt i fråga 
om namn på mera specialiserade sängtyper blir enhetligheten 
påfallande ringa. Ett ord är dock gemensamt för alla de nor-
diska språken, nämligen säng f., fvn. swing, sceng, fsv. sieng, siang, 
sceng, sengh och fda. seng, sjeng. Detta ord finnes endast i de 
nordiska språken, och det synes sakna etymologiska anknytningar 
till annat germanskt språkmaterial. Men detta ord har icke all-
tid haft sin nuvarande betydelse av särskild, väggfast eller fristå-
ende möbel såsom underlag för bädden, utan synes äldst överallt 
ha betytt »sängkläder» eller »bolster». Valtyr Gubmundssonl  har 
påpekat, att de fvn. källorna bestämt tala för att ordet säng 
»oprindelig kun betegner et over lejet udbredt twppe eller dyne» 
och att bädden kunde kallas »säng» endast då den var försedd 
med sängkläder. Ett par exempel från Fritzners Ordbog må be-
lysa detta för Islands och Norges del (Fzn 640): »Lk Atli rybja 
bilrit ok gerbi par sxngr peirra» (=deras bädd, Håv. saga Isfirb. 
45, 2) och »Sxngin var svå hå, så er Dau skyldu sofa i, at jarlinn 
fell nibr qbrum megin sxngarinnar» (Bev. saga 240, 11). Intet av 
de ex. som anföras av Fritzner talar bestämt för att ordet »säng» 

Privatboligen s. 218 o. 175: »Stenge' flndes dog tre steder omtalte i stuen 
(Bisk. II, 37, 80, Flat. II, 401). Men rimeligvis skal der på alle disse steder ved 
ordet 'sxng' kun forstås 'stengklmderne', som jo også er ordets oprindelige 
betydning. — — Dette bestyrkes også ved at det på et af de nwvnte tre steder 
udtryekkelig fremhteves, at den sxng, der reddes i stuen, var en 'fladsteng' 
(flatsceng, Flat. II, 401), d. v. s. at stengen blev redet på det flade gulv uden 
noget stengested, i hvilken betydning dette ord endnu bruges på Island.» — 
Till denna betydelseutveckling kan jämföras lat. stratum »täcke, bolster» 
> »bädd». 



6 

skulle vara benämning för bäddens underlag. Och i nyisl. brukas 
ordet seng blott i betydelsen »dyne».1  Övriga yngre västnordiska 
dialekter peka i samma riktning. Ordet »säng» har visserligen 
i flertalet nynorska dialekter betydelsen »rum tu l at ligge i», men 
åtminstone i västra Norge förekommer samma betydelse som i 
nyisl. För Bergens stift uppger således Aasen i sin ordbok be-
tydelsen »Swngedyne, Fjfflderdyne» och för sammansättningarna 
y versen g, un d er seng bet. »Overdyne» och »Underdyne», och 
samma bet. uppger Torp, Etym. Ordb., för »seng» från Nord-
möre (efter Rosa, No. Ordb.). 

En genomgång av det fornsvenska materialet hos Seh1yter 
och Söderwall ger för den äldre svenskans del tämligen tydligt 
vid handen, att även här spår finnas av en äldre betydelse av 
samma art som de västnordiska källorna tala om. Den nysv. 
bet. ha vi säkert omvittnad i ett ex. som »sengana wari aff bräd-
hum oc j them hafwin halm» (1400-talet, Suso 214, efter Sdw11). 
Tveksam om bet. kan man däremot känna sig vid ett ex. som 
»Lekamliken sängh behöffwer at minzta try tingh, som är dyno, 
örnegat oe aklädhe» (1480-talet, Läsn. f. klosterfolk, 76, efter 
Sdw11). Alla övriga belägg hos Schlyter och Söderwall lämna oss 
i ovisshet om exakta betydelsen, men de behöva ej tolkas på 
annat sätt än det vi känna från fvno., således som »sängkläder, 
bädd i allmänhet». I de nysvenska dialekterna finna vi också, som 
man kan vänta sig, åtminstone vissa rester kvar av den äldre 
betydelsen hos ordet. I västgötamål synes ordet »säng» således 
hos äldre personer ha bet. »säng med alla tillhörande sängkläder»' 
och även från Jämtland anges samma betydelse'. Från Hälsing-
land finnes ett ord garsäng f. »halmmadrass (gjord av garn)»4  
och Rietz' dialektordbok uppger för Särna i Dalarna ordet dun-
säng med bet. »bolster, fjäderdyna»5. Den äldre betydelsen av 
ordet »säng» har således icke varit »möbel att ligga i» (motsv. ty. 
bettgeste 11, se nedan), och detta ord kan därför icke betraktas 

a. a. s. 219, not 1: Nu bruges ordet »sreng» i islandsk kun i betydningen 
»dyne» (yfirsceng overdyne, undirsceng = underdyne), i betydningen »sxng» 
(a : stengestefi) findes ordet alene bevaret i literaturen. 

2  Muntl. uppg. av doc. J. Götlind 1932. 
Muntl. uppg. av prof. H. Geijer 1933. 
Järvsö, P. Bogren 1936-38, ULMA 9755, s. 153. 
Rz 715 b. 
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som en samnordisk beteckning för det begrepp, som nu anges 
med det nynord. ordet »säng».' 

Gå vi till de övriga germanska språkens hithörande termino-
logi, kunna vi ej heller där finna något ord, som sedan gammalt 
skulle kunnat betyda »säng» i vår mening. Inom de västger-
manska språken finnes visserligen numera delvis likartade be-
nämningar för liggmöblerna, men denna enhetliga terminologi 
förefaller ej att vara av särskilt hög ålder.' Även danskan har 
övertagit denna typ av möbelnamn i •bedsted, som direkt mot-
svarar holl. bedstede, eng. bedstead och ty. bettstelle, bettgestell. 
Även i svenska dialekter finnas motsvarigheter härtill i t. ex. 
västgötska liggestad, liggställe, som på andra håll i vårt land mot-
svaras av liggplats eller sovplats (i finl.svenska även sovanplats); 
i östsv. dialekter förekomma dessutom ställ i Estland och stall 
i Finland som beteckningar för »liggmöbel». Relativt stor sprid-
ning ha också sammansättningar med -rum av mera allmän be-
tydelse, såsom västgötska liggerum, jämtländska luggurom (Frost-
viken) eller hälsingskan sängrum »sä.ng» 5, som har direkta mot-
svarigheter i de norska dialekterna t. ex. i Setesdalen och Tele-
marken', samt i isländskan, där Kim jämte rekkja och hvila 
beteckna själva sängplatsen5. 

Ännu allmännare betydelse ha andra ord, som beteckna »säng-
plats» såsom bädd, vilket i likhet med »säng» äldst synes ha 
haft betydelsen »sängdyna»5  eller »sängkläder», »sängutrust- 

Detta ords etymologi är alltjämt »mycket omstridd och dunkel» enl. 
Hellquist, se Etym. ordb. och Sv. ordförrådets ålder 297. Torp, Etym. ordb. 
jämför det med ir. sceng »säng». Pipping, SNF VIII: 1, 89 har ansatt ett urno. 
*sahia•wangiR med antagen bet. »hökudde» och jämf. det med ags. sceccing »med hö 
stoppad säck», en härledning som åtminstone passar samman med ordets äldre bet. 

2  Om utbredn. av de ty. orden för »säng» se P. Kretschmer, Wortgeographie 
der hochd. Umgangssprache, Göttingen 1918, s. 117 f. Utom det allm. Bett-
gesten är Bettstelle vanl. i hela n. och m. Tyskland, medan sydty. har B e t t-
lade. Lty. har Beddsted. övriga ord som Bettstuhl, Beddespan och 
Bett ha mindre utbredning. Jfr mlty. beddestede, beddeschrage. Jfr även W. 
Wenzel, Wortatlas des Kreises Wetzlar, karta 59: Das hölzerne Bettgestell. 

a  Belägg i ULMA bl. a. från Arbrå och Segersta, i bet. »liggplats» finnes 
det också t. ex. hos Barchaeus 1772, enl. VFÅ 1923, s. 83. 

4  Aasen, Ordb. Legerom, legurom. 
Se t. ex. Fritzner under cl. o. 
Gudmundsson, Privatboligen s. 221: Sengkleederne bestod af dyner (bedr 

— hvilbeår —). Jfr vidare där anf. litteratur. 
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ning»1. I en allmännare betydelse av »liggplats» ha vi ordet t. ex. 
i svenskan i sammansättningar som flatbädd, halmbädd, 
långbädd, syskonbädd, ungdomsbädd i dialekterna och 
sjukbädd i riksspråket. Ett annat samgermanskt ord med be-
släktad betydelse är också läger, som dock mest har den vidare 
betydelsen »liggplats i allmänhet» eller »liggande». Det got. 
ligrs (Matt. 9: 6 m. fl. st.) betyder väl snarare »bår» än »säng» 
(övers, av gr. 50.6v71). Ägs. leger kan möjligen också ha bet. »säng» 
men har snarast samma mera allmänna betydelse som i de övriga 
dialekterna, t. ex. fsax. legar »liggande» och fhty. legar, motsv. 
nhty. lager. Det isl. legr betyder dels »gravplats», dels »samlag» och 
fsv. sammansättningen lägherstaper »liggplats» och »gravplats». 

Den bristande enhetligheten inom de germanska språken i 
fråga om benämningar på sängen som möbel — frånsett den 
säkert unga ordgruppen eng. bedstead — ty. bet tg estell — 
talar närmast för att denna möbel är ett sent kulturförvärv bland 
de folk, som tala dessa språk. När inga samgermanska uttryck 
för denna sak kunna spåras, kan det innebära att saken ej fun-
nits under samgermansk tid. Antagandet av sängmöbelns sena 
uppträdande i norra Europa är, som i nästa kapitel skall visas 
med etnologiska skäl, säkert grundad. När vi därför i de nordiska 
fornspråken inte heller påträffa något samnordiskt ord härför, 
eftersom det gemensamma ordet säng tidigare haft annan be-
tydelse — kunna vi med stor säkerhet anta, att inte heller under 
detta tidsskede annat än undantagsvis verkliga flyttbara sängar 
funnits hos Nordens folk. Gemensamheten i betydelseutvecklingen 
hos ordet säng visar emellertid, att under den språkliga gemen-
samhetstiden, som ju i viss mån räcker ännu, denna möbel blivit 
allmän egendom, ehuru härvid alla liggplatser utom de som ur-
sprungligen varit namnet på de allra enklaste bäddarna, på golv 
och bänkar, kunna benämnas »sängar». 

Se för no. dial. Aasens ordb., art. bed. 1 fl. betyder det no. lånordet 
patja »bolster». Jfr även J. Hoops, Reallex. d. germ. Altertumskunde I, s. 268, 
art. Bett, och Hedw. Posch, Die Ruhestätten des Menschen, Bett und Grab, 
hej den, Indogermanen (Wörter n. Sachen XVI, 1934); om ordet bädd särsk. 
s. 6 if. (sammanst. m. lat. fodio »gräva») och s. 16: »wir können also von der 
Schlafgrnbe als Urform des Bettes ausgehen.» Jfr vidare Meringer, Das deutsche 
Haus, s. 59. 



Kap. II. Etnologisk översikt över sängtyperna. 

1. Sovplatser på marken eller på golvet i bostaden. 

En sammanställning av de olika sätt att ordna sovplatserna, 
som varit i bruk i de nordiska länderna och som antingen ännu 
finnas bevarade i alltjämt levande förhållanden eller nu blott 
kunna omvittnas av traditionskällor, ger oss en helhetsbild av 
äldre tiders sovvanor och föremålsbestånd, vilken rätt väl synes. 
stämma med de antydningar som gåvos av det nyss berörda ord-
förrådet. 

Att även hos oss särskilda liggmöbler skulle vara ett rätt sent 
kulturförvärv bland allmogen, kan icke heller väcka förvåning. 
I sådana trakter av vårt land, som för övrigt bevarat ålderdom-
liga drag, finna vi således fram till vår egen tid bruket att ligga 
på golvet i stugan, i spiltor, i fähus och stall etc. på en bädd av 
utbredd halm (event. instoppad i en säck). Detta sätt att ligga 
har t. ex. i Dalarna ofta praktiserats även bland gårdarnas eget 
folk, då familjerna varit stora och utrymmet trångt. Detsamma 
har varit fallet med befolkningen i övre Norrland, där jag t. ex. i 
Tornedalen under en byundersökningsresa för Nordiska museet år 
1922 själv hade goda tillfällen att iakttaga sådana förhållanden. 
Inom större delar av landet har samma enkla bädd skick varit i 
bruk för tillfälliga nattgäster, för forbönder på väg till städerna, 
för i gårdarna inhysta skogshuggare samt för vandrande tiggare 
och löst folk. Ännu enklare ordnades förr sovplatserna bland 
dalaallmogen under slåtterarbete på de avlägsna skogsängarna, 
där man antingen nöjde sig med att ligga på marken under någon 
yvig gran eller också på en bädd av granris eller björklöv i enkla 
»gapskjul» med tre väggar och en nying, en långsamt brinnande 
stockeld vid byggnadens öppna sida, som alstrade rök till skydd 
mot den efterhängsna myggen, sommarsovplatsens värsta plåga. 



10 

Bild 2. Enkel bädd på golvet från Malung, Dalarna. Fot. Nordiska Museet. 

Spår av primitiva förhållanden — ursprungliga eller sekundära 
— där sängar helt och hållet saknas, påträffas alltjämt litet var-
städes i avlägsna trakter i Skandinavien och Finland. Särskilt 
brukas de vid tillfälliga uppehåll på platser långt från hemmet, 
under jakt och fiskefärder;  vid slåtterarbete på avlägsna myrar och 
skogsängar eller vid kolning och andra skogsarbeten (bild 2). 

Ett bäddskick av samma ursprungliga typ finna vi också hos 
den nordiska lappbefolkningen, som i kåtor och gammer lägger 
sängkläderna direkt på marken.' Detta bäddskick har motsvarig-
heter både bland nomadiserande och mera bofasta folkgrupper i 
norra Ryssland och över hela Nordasien2; t. o. m. hos ett asiatiskt 
kulturfolk som japanerna, vilka dock även i andra avseenden i 
sitt levnadssätt fasthållit vid primitiva förhållanden, har bruket 
att ordna bädden direkt på det med halmmattor belagda golvet 
förblivit enrådande ännu i dag. 

Se t. ex. 0. Elgström, Karesuandolapparna, s. 215 f. och 0. P. Pettersson, 
Lapparnas sommarlif, s. 20, samt E. Manker, Rajden går, s. 141. 

Busehan, Illustr. Völkerkunde II: 1, s. 541, 689; jfr eit. från Moszyfiski 
följ. s., från Sirelius s. 13 nedan och Poseh a. a. s. 18 f. 
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Även hos vissa bofasta befolkningsgrupper i Europa finna vi 
ett bäddskick med nästan lika ursprungliga drag som hos vår 
lapska befolkning och de eurasiatiska nomadfolken. Detta är 
fallet med vissa delar av Östeuropas slaviska befolkning, om vilka 
Moszyliskil  säger: »Att under sommaren vid tillfälle sova på mar-
ken under bar himmel är helt naturligt ett överallt gängse bruk. 
Den slaviske bonden, särskilt i sydliga trakter, fäster sig icke 
mycket vid hur han ligger; den starka värmen, som ofta råder 
i bostäderna, samt mygg- och fiugplågan göra icke hans sovplats 
i stugan så angenäm, att han icke kan vara den förutan. Ehuru 
därför i många trakter av Bulgarien, Serbien, Bosnien, Dalmatien 
och Montenegro britsar överallt äro mer eller mindre kända, so-
ver eller sov nyligen ungdomen eller t. o. m. äldre personer om 
sommaren ute på gården eller under något skjul och om vintern 
vanligen på golvet i bostaden. — — Även i Ryssland var det 
fordom enligt Haxthausen brukligt att sova direkt på marken 
eller på golvet. Detta bruk förekom nyligen också hos de med 
storryssarna närboende mordvinerna, som för övrigt dessutom 
även begagnade sig av britsar och lavar.» Han anför vidare 
sådana sovplatsanordningar även från Polen och från herdebe-
folkningen i Karpaterna. Också Haberland2  lämnar uppgifter 
om att man i sydöstra Europa ända fram till vår egen tid sovit 
på mattor direkt på golvet liksom orientalerna, och från våra 
närmaste grannfolk i öster, från finnar och esters, finnas upp-
gifter om liknande förhållanden. Om förhållandena i Österbotten 
säger Linné 17324  sedan han nämnt, att folket där har ugnar 
utan skorstenar i pörtena: »Mon det vore intet bättre hafva 
skorsten och lagom varmt, än hett som uti en badstuga med 
blinda och lippa ögon, svart och genomsotug stuga, ligga på 
golfvet, då röken går, ja på golfvet bädda sin säng? — — ingen 
säng, ty de ligga på golfvet, dock om sommaren mest i lider 
— —.» G ottlund5  meddelar, att man ännu omkring år 1800 i 

Moszpliski, Kultura ludowa skowian 1, § 587 (sv. övers.). 
Volkstiiml. Kultur Europas, s. 474: »Auf einer erhöhten Steinbank an der 

Wand hinter dem Feuer des Herdraums bettet man sich in den westlichen 
Balkanländern ebenso wie in Sfidwesteuropa In Sildosteuropa schlilft 
man auch in orientalischer Art auf Teppichen auf dem gedielten Zimmerboden.» 

Leinbock, Die materielle Kultur d. Esten, s. 73. 
Iter lapponicum, utg af Ährling, s. 175 f. 
Gottlund, Dagbok 1817, s. 216 f. 
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Savolax och Karelen endast undantagsvis hade sängar i pörtena, 
utan »folket sovde den tiden allmänt på golfvet» på en enkel 
bädd av löv eller halm. Liknande uppgifter finnas också från 
svenska finnbygder ännu i våra dagar. 

Att Östeuropa ligger utanför gränserna för det område, där 
sängen i egentlig mening haft gammal hemortsrätt är således 
tydligt. Som redan ovan sagts, tala också vissa språkliga skäl 
för att även de germansk-språkiga folken i Europa tidigare sak-
nat sängen som särskild möbel. De ha tydligen mottagit denna 
kulturdetalj som lån från sängens gamla spridningsområde i 
länderna kring Medelhavet (Egypten—Italien) och därifrån tycks 
den först under folkvandringstid spritt sig norrut. Under karo-
lingisk tid2  har sängen nått Mellaneuropa och under vikingatid 
även Skandinavien, såsom av fynden från Gokstad och Oseberg 
framgår, samt mot slutet av medeltiden även de Brittiska öarna3. 
Men ännu under högmedeltiden var tydligen sängen även i de 
höviska sedernas hemland, Frankrike, en möbel förbehållen de 
allra förnämaste. Skildringar i medeltida romaner' visa oss näm-
ligen i konkreta fall, att man ansåg det naturligt att t. o. m. 

Moszyirski, a. a. s. 565 (sv. övers. 299): »Det är intet tvivel underkastat, 
att människan i äldsta tider redde sig utan några som hälst husgeråd, icke 
undantaget de nu oumbärliga sängarna och stolarna — —. Trots detta ha å 
andra sidan — — sängar — —, ehuru de saknas hos många folk, ytterst vid-
sträckta utbredningsområden, samtidigt som de uppvisa en lång rad synnerligen 
olikartade former och därför utan tvivel höra till de urgamla kulturelementen. 
Likväl ha dessa utbredningsområden icke omfattat alla folk, och vidsträckta 
trakter ligga därför utanför deras gränser. Och just av denna anledning — d. v. s. 
å ena sidan på grund av ifrågavarande husgeråds höga ålder samt å andra sidan 
frånvaron av dem på betydande områden — utgöra de ett särskilt intressant 
forskningsobjekt.» 

2  Haberland a. a. s. 476: »Hölzerne bewegliche Bettstellen mit hohem Rah-
menverk erscheinen ferner in Mitteleuropa in siebenten und achten Jahrhundert.»-

Se t. ex. Addy, Evolution of the English house, s. 104, om förhållandena 
i Wales på 1200 talet samt L C. Peate, Guide to the collection of Welsh bygones„ 
s. 23: »Bedsteads eame into common use in the closing phase of the medieval 
period. Before their general introduction the folk slept on the floor (of rushes 
and straw) of the living ehamber.» 

Langlois, La vie en France, cit. efter E. Lundberg, Herremannens bostad, 
s. 196: »I romanen FEscoufle sova kejsardottern Aelis' tärnor på golvet ne-
danför Aelis' säng. — — Alla resa sig, när kejsaren inträder. Han går bort 
till sängen och sätter sig på sängpallen, den bänk, som normalt hör till mö-
beln i fråga.» 
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hovtärnorna sovo på golvet, och endast kejsarens egen dotter 
var försedd med en riktig säng. 

Som bakgrund till den följande språkliga undersökningen är 
det nödvändigt att inledningsvis gå något närmare in på de i 
fortsättningen berörda sängtyperna samt att i någon mån referera 
de resultat, som etnologisk forskning hittills nått i fråga om de 
äldre bäddanordningarnas historia i Norden och i Europa för 
övrigt, i den mån detta för vårt syfte är behövligt. Därvid kan jag 
särskilt anknyta till de undersökningar härom, som gjorts av den 
finske forskaren U. T. Sirelius i hans arbete »Suomen kansan-
omaista kulttuuria» (1919-1921) och av Sigurd Erixon i arbetena 
»Möbler och heminredningar i svenska bygder 1—il» (1925-
1926) samt »Folklig möbelkultur i svenska bygder I—II» (1938), 
de nordiska huvudverken inom området. 

2. Blink och lave som sovplats. 

Sirelius har skisserat hur han tänkt sig huvuddragen av sov-
platsens historia på följande sätt: »I fråga om ostjakernas och 
vogulernas kåtor lärde vi känna läger, som ordnades på blotta 
jorden. Härifrån höjdes de sedan till en upphöjning, åstadkom-
men genom att ett jordstycke lämnades kvar vid grävning av 
bostaden; slutligen formades denna upphöjning av trä och blev 
nertill öppen. Redan ett sådant läger krävde en fot eller stolpe 
på golvet för att uppbära till väggen gående stöd. Då upphöj-
ningen eller laven började användas blott som säng och säng-
kläder därför höllos där, förseddes den med kanter. — Då ut-
vecklingen kommit så långt, kunde sängen lösgöras från väggen 
till en fristående möbel, sådan den förekom i Skandinavien redan 
under vikingatiden, att döma av skeppsfyndet från Gokstad. Det 
är av intresse att stolparna på denna vikingasäng i likhet med 
bodsängarna i östra Finland eller de s. k. rov ati t, voro ornerade. 
Åtminstone överklassen, såsom officersfamiljerna, hade också i 
Savolax lösa sängar redan i senare hälften av 1600-talet.»' Även 
om denna skiss är skematisk, ger den åtminstone tidsföljden i 
utvecklingen. I detaljerna torde, som vi senare skola se, utveck-
lingsförloppet i olika avseenden förlöpt på annat sätt. 

Sirelius, a. a. II, s. 32$ (sv. övers. II, s. 124 f.). 
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Sigurd Erixon, som i viss mån gett uttryck för en likartad 
syn på bäddens utvecklingshistoria, framhåller att den så skisse-
rade allmänna utvecklingen av sängtyperna icke självständigt skett 
inom det nordiska området, utan att detta utgör del av en större 
kulturprovins.' Men han anser med rätta, att »det bevarade ma-
terialet från senare tider hos allmogen kan tjäna att belysa flera 
viktiga stadier i dess utveckling och — åtminstone inom vissa 
bygder — även några sängtypers tillkomsthistoria.»2  Sängens 
äldsta bevarade urtyp här i Norden anser Erixon ha varit ett slags 
bredare sittbänk eller lave av liknande slag som det sydgö-
fiska husets »mullkistbänkai» eller lavarna i vissa eldhus vid fä-
bodar i övre Dalarna och Härjedalen.' Jfr bild 3. Stocken vid 
lavens ytterkant kom så småningom att göras något högre än 
dess botten innanför (bild 4), så att sängkläderna bättre höllos 
på sin plats', när laven huvudsakligen kom att brukas som sov-
plats, och ett stycke nedanför lavarnas eller bänkarnas framkant 
anbringades ofta, då den ursprungliga bänken tagits i bruk som 
liggplats, lägre bänkar som sittplatser och som trappsteg upp 
till bädden. Denna anordning, sängpallen, har också åtföljt mera 
utvecklade sängtyper och återfinnes som vi skola se allmänt ända 
fram till vår tid både i Norden och i Europa för övrigt.5  

Förekomsten av den väggfasta bänken eller laven som sov-
plats är väl omvittnad både från vårt land och från våra grann-
länder', och den har varit i bruk ända fram till våra dagar vid 

Erixon, Möbler I, s. ix. 
Erixon a. a. I, s. ix. 

2  Se Erixon, Möbler I, bild 1-5, Folkl. möbelkultur, bild 1-10 och Den 
blekingska landsbefolkningens byggnadskultur, s. 167 (efter Kiechel 1586), i 
Blekingeboken 1940. Jfr vidare Gudmundsson, Privatboligen, s. 220. 

Gudmundsson, a. a. s. 220: »Fortil begrrensedes stengen dels af et höjere 
gående seengbrEet (nimbrik, brik), et ved siden af hovedgwrdet og et andet ved 
siden af fodenden, dels et lavere stykke i midten, den egentlige siengekant.» — 
Sängens främre kant heter i våra dialekter alltjämt t. ex. sängstock, sängbräda, 
sängfjäl, motsvarande fvno. sang-, (set-, rekkju-)-stokkr, nimstokkr, rionfj(21. Även 
det ovannämnda rionbrik har sin motsvarighet i sv. dialekter, se Rietz 52, 
art. brik. 

Erixon, Möbler I, s. x, samt Lundberg, Herremannens bostad, s. 196. Det 
fvno. uttrycket härför var pallr och sker, ord som också hos oss alltjämt bru-
kats härför, som sängpall och Värml.-Bohusl. skar, skara. I Skåne och Danm. 
kommer i stället sängskammel. 

Jfr Gudmundsson a. a. s. 211. 



lö 

Bild 3. Eldhus med lavar. Kazan, Ryssland. Efter A. 0. Heikel, Rakennukset, 
fig. 17. Jfr likartade interiörer från eldhus i Dalarna, bild 1-6 hos Erixon, 

Folkl. möbelkultur. 

Bild 4. Sänglave i eldhus från Tännäs, Härjed. Försedd med kantbräda och 
tvärstycke. Fot. Nordiska Museet. 
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fäbodarnas eldhus samt är det än i kolarkojor och andra skogs-
arbetarekojor, där den dock kanske ej får ses som blott en relikt-
företeelse. I de senare fallen äro lavarna mest anbringade vid 
kojans gavel mitt emot härden, icke runt väggarna som i eldhus 
och badstugor.' Även i Öst- och Sydösteuropa har sovbänken som 
lave eller brits en mycket allmän spridning.' Ordet lave är ju 
ett säkert lån österifrån och även ett ord som pall har man velat 
förklara som lån från de slaviska språken till de nordiska.' Också 

Jfr Erixon enl. not 3 s. 13 och Buschan, Illustr. V ölkerkunde 11:2, s.475 
med bild av stuga med lave från Österdalen i Norge. 

2  Se bild 3 samt t. ex. Moszynski, a. a. § 595 om lavar (taw, tawy) och 
§ 588 om britsar (pol, wery eller werka). De slav. britsarna utgöras av enkla 
brädflak på fyra stolpar; se t. ex. bild hos Moszynski, s. 571. — Leinbock, Die 
materielle Kultur d. Esten, s. 73 omnämner lavarnas förekomst i Estland. — 
Zelenin, Russ. Volkskunde, s. 277, säger om förekomsten i Ryssland: »Die Slid-
grossrussen und Weissrussen haben unter dem hochaufgerichteten Boden noch 
ein niedriges Gerfist, etwa 0,8-1 m. von dem Erdboden, das auch zum Schlafen 
dient, das heisst pol, ukr. pil, die Weissrussen nennen es zuweilen auch nary 
(Pritsche). — — Die Nordgrossrussen bezeichnen mit dem Wort pol einen höl-
zernen Dielenboden.» — I norra delen av Storryssland finnes vidare en såsom 
sovplats brukad upphöjning invid spisen (över en grund »källare»), som enl. 
Zelenin a. a. s. 276 benämnes golbetj (av fno. [hvilu-] golf), vilket nordiska lån-
-ord liksom de på samma sida anförda nordstorryska sehölnyseha, seldrmyscha, 
som anses gå tillbaka på fsv. sömpnhus, fvno. svefnlvås, synas vittna om det 
,starka nordiska inflytandet på norra Ryssland. Jfr ordet pol—pallr not 3 
nedan. — Också Haberland a. a. s. 472 f. talar om de längs väggarna löpande 
lavarna i östkarpaterna och i Rumänien samt säger om Sydösteuropa i allmän-
het, a. a. s. 475: In der Regel ist jedoch hier in den städtischen Häusern die 
Errichtung einer die Wand entlang laufenden, ganz niedrigen Holzstufe oder 
Biihne, auf der man tagsfiber auch sitzt. Jfr Posch a. a. s. 20. 

Ordet pallr, pall anses av många etymologer vara ett slaviskt lån och 
sammanhänga närmast med det i not 2 ovan nämnda storry. pol, ukr. pil, 
motsv. fslav. polt1 »Seite, Boden». Ordets ursprung har bl. a. berörts av R. Jirlow 
i Terminologie der Flachsbereitung, s. 79, där viktigare litt. anföres. Jfr också 
Gufimundsson a. a. s. 211. — Trots Jirlows utredning och av honom anförda 
paralleller för lånade ord från slaviska till nordiska språk, vidhåller dock Hell-
gnist också i 2. upp!. av sin Sv. etymol. ordb. av formella skäl sina betänklig-
heter. Ordet betyder f. ö. i svenska dial. ej blott »bänk» 1. »stol utan rygg» e. d. 
utan även t. ex. i skån. »skulle över logen», allm. »upphöjt golv» eller »avsats», 
i uppl. »golv i stallspilta 1. bås», i dalm. »strandbrink invid Dalälven» (Floda 
enl. 0. Bannbers), på Gotland »lave i strandbod» och »tvärbrant på havsbottnen 
utanför kusten» (Säve, Gotl. ordb.). — Vissa svårigheter att förklara hur ett 
sådant lån kan ha försiggått visa sig också, då något kulturlån knappast kan 
föreligga. Lånordsteorien blir f. ö. fullständigt orimlig, då man finner att fhty. 
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från Nordens forntid är den fasta mullbänken eller pallen längs 
stugans, skålens eller eldhusets väggar, mycket väl bestyrkt både 
som sitt- och sovplats. För denna anordning i »stofan» brukades 
på Island ordet pallr, som enligt Gu5mundsson vad denna lokal 
beträffar utträngt de äldre, om motsvarande inrättning i »skålen» 
då alltjämt brukliga set, fiet och bekkr.' Om forntidens förhål-
landen på Island säger Guömundsson:' »Der findes — — mange 
steder omtalt i sagaerne, at man lå på »pallen» i stuerne, og 
swngklwderne må da teenkes at vfflre udbredte på denne uden 
noget egentligt swngested.» 

Sådana »plattformar» av sten eller lera, på dagarna använda 
som sittbänkar och på nätterna som sovplatser och således direkt 
motsvararande de nordiska och östeuropeiska mullbänkarna eller 
trälavarna, återfinna vi också västerut från Irland och Hebriderna 
ned till Sydeuropa,' Det är ju påtagligt, att denna vidsträckta 
geografiska utbredning liksom de stora likheterna i fråga om 
benämningarna härför hos de germanska folken (och finnarna) 
vittna om sovbänkens höga ålder här. 

3. Halvsängen. 

En fortsatt utveckling från den enkla laven till mera specia-
liserade sängformer har hos oss säkert skett under stark påver-
kan från sydligare trakter så som nedan närmare skall påvisas. 
har ordet pfal »Schwitzböhne in der Badestube» med ljudskridning, och även 
feng. synes ha haft ordet peall. Se B. Schier, Das deutsche Hans (i Spamer, 
Die deutsche Volkskunde I, s. 526 (»Hause und Sache darstellen einen ost-
germ. Kulturriickstand») och E. Ekwall, Studies on English Place-Names, Sthlm 
1936, s. 145. I fråga om ett yngre lån som lave synes däremot förhållandet vara 
begripligare, då detta ord särskilt är förbundet med torkhuset-badstugan, en 
inrättning som alltjämt i hög grad har östlig prägel och tillhör de finska folkens 
kultur. Utom detta tydliga saksammanhang kan man här hänvisa till förekomsten 
av de likaledes finska orden ria och pörte i åtskilliga sv. dial. Om torkhusets 
historiska ursprung se Sandklef, Om torkhus, och jfr nedan kap. VII om tar r e, 
darr e och köln a, k il n. Bafistovulavi är känt redan från fsv. 

Fvno. set, flet, bekkr motsv. ags. setl, jlet, bene. Flet återfinnes med snar-
lik bet, också i da. ficed, fsax. flet, fletti, fhty. flazzi, flezzi samt Ity. Pet, flett 
som beteckning för en anordning i det sachsiska huset som står den isl. nära. 
Att ordet sedan gammalt åsyftat jordbänken i huset synes framgå även av fl. 
taffla < *flatin- »golv» och lapp. latte »jordgolvet i kåtan». 

Privatboligen s. 175. 
Haberland a. a. s. 472 f. 

2-- 43169 Manne Eriksson 
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Bild 5. Perspektivsnitt av stuga från Setesdal, Norge (nu på Bygdöy), visande 
de båda fasta hörnsängarnas placering nere vid ingångsdörren. Härden mitt på 
golvet och fasta bänkar längs långsidorna, motsvarande lavarna i eldhusen från 

Dalarna och Härjedalen. Efter Lundberg, Herremannens bostad s..237. 

Steget förefaller ej så långt från laven-liggbänken till halvsängen, 
som Sigurd Erixon med ett uttryck lånat från äldre bouppteck-
ningshandlingar kallat flera olika sängtyper, som ha det gemen-
samt att de äro fästade vid en vägg eller i ett hörn av ett rum, 
så att en eller flera av dess väggar bilda sängens sidor (i mots. 
till vad Erixon kallat helsängen, som har fyra självständiga sidor, 
jfr bild 5-6). Man kan ju tycka att en sådan utveckling kunnat 
ske spontant på flera olika håll, men fråga är väl dock, om ej 
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Bild 6. Sned »taksäng» från Malung, Dalarna. Konstruerad som halvsäng och 
försedd med sängpall. Fot. Nordiska Museet. 

dessa sängtyper hos oss uppstått under påverkan från den nedan 
nämnda ståndsängen såsom mer eller mindre förenklade former 
därav. Erixon anser visserligen, att »de kunna härledas ur en 
avbalkning på bänken, en mindre hörnställd bäddhylla», men 
han tillfogar dock, att de snarast uppkommit genom att eldhus-
sängarna påverkats av ståndsängen.' 

4. Ståndsiingen. 

Sådana sängar, som i motsats till de nyss nämnda »halv-
sängarna» kunna stå fullt fristående, kan man med ett gemensamt 
namn kalla »helsängar». Till denna grupp höra de flesta moder-
nare sängtyper, d. v. s. alla de, som ytterst utgå från den enkla 
sängen i form av en på fyra ben vilande ram eller låda, vil-
ken typ Sigurd Erixon med en från våra dialekter upptagen term 

Erixon, Möbler I, s. xvi. 
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kallar ståndsiingen.i  Åtminstone sedan vikingatiden har denna 
sängtyp funnits i Norden, och vackra exemplar därav från tiden 
omkring år 900 ha bevarats i de norska gravfynden från Oseberg 
och Gokstad (se bild 7). På den stora sängen från Oseberg äro 
ståndarna vid huvudändan utformade till högt uppskjutande stili-
serade djurhuvuden och besläktade former fortleva länge i Norden. 
Hur gammal sängtypen är här vet man ej med säkerhet. Där-
emot vet man, att sådana sängar av trä med högt ramverk vom' 
i bruk i Mellaneuropa redan på 600-700-talen e. Kr.' Hit ha 
de troligen kommit genom de livliga förbindelserna mellan Väst-
europa och Norden under karolingisk tid, och ha som gravfynden 
visa säkerligen först kommit i bruk bland de förnämare familjerna 
och från dem spritts till de bredare lagren i former, som be-
hållit drag av medeltidstypen långt fram i tiden (se bild 8 och 
jfr hos Erixon, Folkl. möbelkultur, bilderna 35-53).3  

Sådana fristående sängar höra till det urgamla kulturgodset 
i hela Medelhavsområdet både i Europa och i Nordafrika och 
Asien och de ha med medelhavskulturen spritt sig till germa-
nerna.4  Denna typ utgör också den viktigaste sängtypen inom 
hela Väst-, Mellan- och Nordeuropa' och förekommer fram till vår 
egen tid allmänt i Sverige som enklare bruksmöbel, mest placerad 
i ett hörn av rummet (jfr bild 5 ovan). Den har också spelat 

I mellansv. och finl.sv. folkmål har ordet oftast den av Erixon upp-
tagna betydelsen (men ofta även »väggfast säng»). Dial.-formen stannsäng motsv. 
rspr. stdndsäng. Jfr den i Skåne brukliga formen stammsäng, som etynaol. 
knappast hänger samman med stå utan i st. väl med fvn. stafn-sang, vilket 
av Fritzner övers. »Szeng, Leje, som er indrettet ved en af stuens Endevcegge» 
(stafn = och av Gudmundsson övers. »gavlsEeng», a. a. s. 220. Jfr bild 51 
Denna tolkning av ordet passar samman med denna sängtyps traditionella 
placering i stugans hörn. — Det stafn-sceng, som Erixon, Folkl. möbelkultur 
s. 27, anför som dialektord från Dalsland, är i själva verket det isländska, av 
Hesselgren identifierat med dalsl. ståndsän g, och det säger således ingenting 
om ordet i dalsl. (se Sv. landsm. 1912, s. 54). 

Buschan, Illustrierte Völkerkunde II: 2, s. 276 (Haberland). 
Om sängens sällsynthet ännu under senare medeltid (se ovan s. 12). 

4  Freistehende Ruhelager scheinen eine Errungenschaft der sädlichen Län-
der zu sein, wie sie denn im ganzen Mittelmeergebiet auch in Nordafrika und 
Asien zum uralten Kulturbesitz zählen. Haberland hos Buschan a. st. Se även 
Nord. Fanailjeb., Möbler, Pl. 1, 2 och J. H. Breasted, Geschichte /Egyptens, 
Wien 1936, bild 315-317 och Posch a. a. s. 45. 

, Erixon, Folkl. möbelkultur s. 37. 
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Bild 7. Den stora sängen från Osebergsfyndet. Universitetets Oldsakssamling, 
Oslo, Vikingeskipsfunnene, Forer 1936, pl. XIII. 

Bild 8. Ståndsäng av medeltida typ, dat. 1734. Långaröds sn, Färs hd, Skåne. 
Fot. Nordiska Museet. 
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en viktig roll för utvecklingen av övriga sängtyper, både av 
högreståndstyp och de äldre folkliga, t. ex. de nedan behandlade 
»tvillingsängarna» (jfr bilderna 9-10). 

De i det följande behandlade sängtyperna tvillingsängar, in-
byggda sängar och lucksängar samt tvåvåningssängar förekomma 
ofta i förening med varandra som öppna eller inbyggda tvilling-
sängar i en eller två våningar och likaså förekomma de enstaka 
sängarna både öppna och inbyggda, i en och två våningar. Nedan 
behandlas de dock av praktiska skäl i grupperna tvillingsängar, 
inbyggda sängar och tvåvåningssängar, varvid man får hålla i 
minnet de under varje grupp förekommande kombinationerna. 
Detta förfaringssätt torde i de särskilda fallen ej medföra någon 
oklarhet i diskussionen, då det ej inverkar på den i varje fall 
anlagda huvudsynpunkten. 

5. Tvillingsängen. 

I föregående moment påvisades sammanhanget mellan en be-
stämd nordisk sängtyp och dess motsvarighet i Västeuropa. Man 
borde dock kunna vänta sig att också finna inhemska särformer 
med blott nordisk utbredning. Om den sängtyp, som Sigurd 
Erixon kallar tvillingslingen kunde man möjligen förmoda något 
sådant. Den består av två sammanvuxna sängar längs stugans 
eller bodens långvägg och synes direkt utgå från eldhusens lavar, 
och Erixon har tidigare menat, att den »troligen är ursprunglig 
hos oss»1. Denna sängtyp i sin enklaste form finna vi i eldhus 
i Dalarna och Härjedalen (bild 4) och den består blott av en 
lave, vars främre kant gjorts något högre än vanligt och på 
längden delats av medelst ett lågt tvärstycke. Gör man både 
framkant och mellanvägg något högre, få vi former, som på-
minna om de sängar av medeltida typ från Malung i Dalarna, 

i  Möbler I, s. xii: »Då flera av Skandinaviens mest ålderdomliga områden 
äro inbegripna häri (i tvillingsängens utbredningsområde), ligger i denna ut-
bredning ett tydligt vittnesbörd om tvillingsängens ursprunglighet.» Jfr bil-
derna 1-5 a. a. — I sv. dial. (Dal.) uppträder även benämningen parsäng för 
denna sängtyp, ett ord som Nikander, Det sv. Finland I, s. 131 m. fl. st. an-
vänder i samma bet. som »tvillingsäng». — De båda sängarna mellan spis och 
gavelvägg i stugan kallas i dial. ofta mursäng— framsäng, fyrsäng—
skåp säng e. d. och dessa benämningar äro i vissa fall vittnesbörd om tidi-
gare förekomst av tvillingsängar, där man nu blott känner två fristående sängar 
ställda i rad. 
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Bild 9. Tvillingsäng i Hedninghuset från Malung, Dal, nu på Skansen. Fot. 
Nordiska Museet. 

som nu befinna sig på Skansen (bild 9, jfr bilderna 11-15 hos 
Erixon, Folk!. möbelkultur). Emellertid visar utformningen av 
främre sidan på dessa sängar även ett visst inflytande från stånd-
sängar av Osebergstyp, och man kan således också här iakttaga, 
hur de inhemska formerna påverkats av impulser utifrån. 

En sådan uppdelning av långbänken eller laven i flera sov-
platser genom anbringande av mellanväggar, synes emellertid ha 
haft en rätt vidsträckt spridning både inom Norden och på 
andra håll i nordvästra Europa under äldre tid. Vi känna redan 
från sagatidens Island, hur man på likartat sätt delade upp 
»skålens» fiet i flera särskilda rinn (r m fl e t, jfr ags. fl et -r e st), 
som stundom kunde skiljas från själva skålen genom förhängen 
upphängda framför sängplatsen' liksom vid våra »förlåtsängar». 
Sådana förhängen framför sängarna påträffas också på andra 
håll än i Norden, t. ex. i Ryssland, där deras förekomst kanske 
är att betrakta som resultat av gammalt nordiskt inflytande.' 

Se Gudmundsson, Privatboligen s. 212 och 222; på isl. kallas förhängena 
swngr-tjald, fortjald eller årsalr och yngre sparlak. 

1 Se nedan s. 33 om den ryska stugan och dess kammitka etc. 
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Bild 10. Tvillingsäng med mittståndare och sängpall. Bengtsarvets by, Sollerön, 
Dalarna. Fot. Nordiska Museet. 

Om de båda tvillingsängarna från Malung, som nyss nämndes 
och av vilka den ena återges på bild 9, säger Sigurd Erixonl : 
»Dessa sängar av medeltidstyp äro i båda fallen placerade i 
undervåningen i särskilda sängbodar med för annat ändamål 
utnyttjade låga loft. Anordningen är karakteristisk för hela 
den grupp ålderdomliga parhärbren av med hedningahuset be-
släktad typ, som en gång torde ha varit utbredda över hela 
Mellansverige, men varav numera endast sporadiska exemplar 
bevarats i Ovansiljan samt i Leksand, Gagnef och Boda socknar 
i Dalarna och några få i grannprovinserna. Flera av dessa till-
höra 1500- och 1600-talen. Såväl i härbren och bodar som i 
stugorna tyckas tvillingsängarna ha tillhört undervåningen.» 

Tvillingsängarnas förekomst i vårt land har undersökts av 
Sigurd Erixon, och utbredningen redovisas på karta I, som här 
återgives efter hans bok »Folklig möbelkultur».2  Kartan upp-
visar ett centrum för denna sängtyp i Dalarna, Västmanland, 
Uppland och Gästrikland. Från detta område går ett förbindelse- 

Erixon a. a. s. 30. 
2  a. a. s. 32, jfr hans Möbler I, a. xii f. 



i Tvillingsängarnas förekomst i: 

Vardagsstuga. Bottenvåningen. 
A Sängbod. Bottenvåningen. 
A Sydgötiskt härbre. Undervåningen. 

Loftbod. Övervåningen. 
te Nattstuga och vind över boningshus. 

Sydgötiskt härbre. Övervåningen. 

25 

Karta I. Tvillingsängarnas förekomst i Sverige. Efter Erixon, 
möbelkultur, s. 32. 
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stråk ned genom Värmland och Dalsland till ett sydvästligt om-
råde, som sträcker sig från Bohuslän till sydöstra Skåne. An-
gående förbindelsen mellan dessa båda områden säger Erixon: 
»Ehuru Dalsland numera endast synes ha några få tvillingsängar 
i behåll, kan man genom vissa drag i den yngre möbelplaceringen 
i detta landskap draga den slutsatsen, att de en gång varit typiska 
även där. De norska tvillingsängarna markera ytterligare detta 
sainband.»1  I Norge äro detta slags sängar ganska vanliga och 
likaså i Danmark' samt i norra och nordvästra Tyskland ända 
ner i Elsass.3  I norra och sydöstra Sverige förekomma de där-
emot mycket sporadiskt och detsamma är fallet med Finland. 
Däremot uppträda de på Åland i tydligt samband med spridningen 
i Uppland' samt på Gotland'. Härom säger Erixon" vidare: 
»Tvillingsängen tillhör således ett fordom sammanhängande bälte, 
som i bred båge omsluter östra delarna av Svea- och Götaland, 
där den helt synes saknas — — —. Att tvillingsängen är så 
sällsynt i norr och öster tyder dock på att den ej i färdigt skick 
kommit till oss med eldhustypen, utan att den snarare utbildats 
här, varefter den genom obruten tradition bibehållit sig i de 
trakter, där den ännu kan spåras, ehuru dess utbredningsområde 
en gång sannolikt varit åtskilligt större än nu.» 

Det synes vara alldeles riktigt, att denna sängtyp ej har 
samma vidsträckta spridning som eldhustypen. Denna är ju 
allmän i östra Europa, varför man rent av antagit att denna 
hustyp nått oss på den östra vägen.' Det vore således påfallande 
att tvillingsängen skulle saknas i Norrland, Finland och sydöstra 
Sverige om den ursprungligen hade hört eldhustypen till. Som 
nyss nämnts är dock denna sängtyp vanlig även i nordvästra 
Europa, och har denna sängtyp liksom ståndsängen nått oss 
över Tyskland och Danmark, blir utbredningen därav i Norden 
mera begriplig. Till östra Sverige och kolonisationsområdena i 
Norrland och Finland har den kanske aldrig hunnit fram. 

Erixon, Möbler I, s. xii. 
2  Zangenberg, Danske Bondergaarde, fig. 32 och 37. Hos Feilberg, Dansk 

bondeliv, s. 66 omnämnas sådana sängar från Jylland. Från Norge nämnas 
sådana bl. a. från Setesdal (se nedan bild 23) och Numedal, Erixon a. a. s. 31 
efter N. Nicolaysen. 

Enl. Erixon a. a. s. xii. Nicander, Det sv. Finland I, s. 131. 
Säve—Gustavson, Gotl. ordb., art. h u m p. 
Möbler I, s. xiii. 7  Se t. ex. nedan s. 81. 



27 

6. Inbyggda sängar. 

Något yngre förefaller den sängtyp att vara, som mer eller 
mindre avskilts från stugan, den helt inbyggda sängen, vilken 
uppträder dels som enkel säng, dels som tvillingsäng och i både 
en och två våningar. Sigurd Erixon har påpekat, hur tvilling-
sängarna i stugorna relativt tidigt tyckas ha byggts in genom 
att sängens främre vägg gjordes av ramverk med speglar. I form 
av förlåtsäng utan luckor förekommer denna typ här och var i 
olika delar av landet. Ett skåp byggdes ofta in mellan sängarna, 
och ibland gjordes en sluten övervåning över sängplatserna med 
skåp och dörrar som förvaringsplats.' »Mången gång får ett 
dylikt sängkomplex karaktären av ett avgränsat fiercelligt rum, 
och skillnaden mellan det och en sängalkov är i själva verket 
ganska obetydlig. Den skåpförsedda tvillingsängen tillhör Gästrik-
land och norra Uppland och är i någon mån företrädd i södra 
Dalarna och Hälsingland, men har dessutom i Sydsverige ett 
annat utbredningscentrum, nämligen i Halland, södra Småland 
och västra Blekinge.»2  

Metoden att bygga in bädden har drivits till sin spets i fråga 
om de s. k. lucksängarna, där förlåten motsvaras av träluckor, 
som göra det möjligt att helt och hållet stänga av sängutrymmet 
från stugan, där den inbyggda sängen står. Exempel på sådana 
helt slutna sängar ha vi bl. a. från Siljansbygden i Dalarna, 
från Våla härad i Uppland samt från Värmland, där dock galler-
verk ersätter luckornas speglar. I dessa fall rör det sig om 
tvillingsängar. Enkla inbyggda sängar förekomma framför allt 
i Norrbotten (se bild 11), Västerbotten och bofasta Lappland. 
Enstaka sådana uppträda också i n. Ångermanland, Härjedalen 
samt i nedre Dalarna. Även från Västergötland finnes uppgifter 
om lucksängar? Äldre uppgifter från Skytts och Ingelstads 
härader i Skåne tala också om att sängluckor fordom förekommit 

Erixon, Folkl. Möbelkultur, bilderna 20, 28-30 som ex. på sängar med 
inbyggda skåp mellan sängarna, och 19, 28-32 även med överskåp. 

Erixon a. a. s. 35. 
Melander, Anteekn. om  Marks och Bollebygds hdr, noten s. 193: »Vägg-

lasta sängar hade vanligen tvenne »lämmar» eller luckor av trä, som man 
kunde öppna och stänga efter behag. — — När dessa lämmar voro dragna 
intill varandra, var sängen alldeles tillsluten.» 
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Bild 11. Inbyggd lucksäng i två våningar. Råneå, Norrbotten (målad 1822). 
Fot. Nordiska Museet. 

även där.' Utom Sverige ha inbyggda lucksängar även funnits 
i Finland (se bild 13). Det visar sig således att de inbyggda 
sängarna av enkelsängens typ (i en eller två våningar) gå längre 
åt norr och öster än den inbyggda tvillingsängen. 

Gå vi vidare västerut, påträffa vi däremot i Norden inbyggda 
sängar både i Norge2  och Danmark3  samt på Färöarna', och 

Erixon, a. st. 
2  Sandvig, De sandv. saml. 1928, s. 34: »I selve panelveggen til »vasskleven» 

er anbragt en lukkseng med to dorer. Under sengen er et skap, likeledes med 
2 dorer (i Björnstadgården); och vidare s. 35: Luklcesengen forekommer nok så 
sjelden her i Gudbrandsdalen. I Lom skal det imidlertid finnes flere, men jeg 
har bare statt på et eksemplar på en av Kjferstadgårdene.» — Troels-Lund, 
Dagl. liv i Norden II, s. 241 f. (1908 års uppl.) meddelar också uppgifter om 
lucksängar från Bergen (år 1593), Telemarken (bild 203) med »Gittervterk» i 
dörrarna alldeles som de värmländska, samt från österdalen (bild 202) med 
vanliga dörrar (bilderna efter Tidemand). 

Zangenberg, Danske Bondergaarde, s. 57 f. (bild fr. Själland). 
Jfr Daniel Brunn, Fra de fEeroiske Bygder, s. 124 (bild) och 138. 



Bild 12. Inbyggd säng i två våningar från 
Bretagne, med sängbänk (och vagga). Efter 
Buschan, Illustr. Völkerkunde 11:2, s. 347. 
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från de av nordbor bebyggda 
öarna i Västerhavet föreligga 
uppgifter ända sedan forn-
tiden om inbyggda sängar. 
De isländska ättsagorna, ned-
skrivna under 1200-talet, inne-
hålla uppgifter både från ned-
skrivningstiden och från tidi-
gare århundraden om tidens 
kulturförhållanden och där-
ibland också notiser om bädd-
skicket. Vi få av dessa källor 
veta, att man som ovan 
nämnts bäddade åt sig på gol-
vet, på enkla lavar, men att 
man också kände till helt 
inbyggda sängar eller små 
sängkamrar, lokrekkjur eller 
/okhvi/ur, avbalkade vid övre 
gaveln av skålen, det annars 
för folket gemensamma sov-
rummet. Dessa små avbal-
kade råm (jfr ovan s. 23), 
främst avsedda att hysa hus-
bondefolket och förnämare gäster, kunna väl närmast betraktas 
som ett mellanting mellan rymliga lucksängar och anspråkslösa 
sängkamrar.' 

Dessa avbalkningar hänga otvivelaktigt samman med de 
sovkamrar (d ormito ri er i klostren etc.), som under medeltiden 
blevo allt vanligare, särskilt bland de högre stånden i Västeuropa. 
Inbyggda sängar av liknande typ som de nordiska finna vi där-
för pckså, som man kan vänta, i västra Tyskland' samt i stora 

Gudmundsson, Privatboligen s. 221 f., Eigla kap. 78 och Laxdöla kap. 
35. — Inbyggda sängar nian dörrar men med förhänge såsom hos vissa av de 
ovan nämnda svenska funnos även som nyss nämnts på Island under forntiden 
(Dropl. 29 »engi hur d fyrir»); jfr även Lundberg, Herremannens bost. s. 342. 

2  Jfr Erixon, Möbler I, s. — Haberland a. a. s. 474 f. säger 
härom: »Man sehläft im Norden, in den zugigen sächsischen Häusern und 
bis in die Bretagne sowie in England in schiffskoienartigen zweigesehossigen 
wandfesten Sehrankbetten. In ähnlicher Art werden Bettversehläge auch in 
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Bild 13. Lucksängar i två våningar samt kiirlhylla vid stugans ugnsvägg. 
Laitila (Letala) no. om Nystad, Eg. Finland. (Untamala, Sarkki.) 

Fot. G. Nikander 1934. 

delar av det övriga Västeuropa ned till Bretagne (se bild 12) och 
Savoyen1  samt på de Brittiska öarna. Norden synes således 
även i detta fall direkt hänga samman med den västeuropeiska 
kulturrummet. 

7. De nordiska inbyggda sängarnas etnologiska frändskap 
med de västeuropeiska. 

Mot bakgrunden av den geografiska utbredningen av inbyggda 
sängtyper i Västeuropa måste vi således se denna sängtyps hi-
storia i Norden. Det är icke sannolikt, att utvecklingen av in-
byggda sängar i Norden skulle skett utan samband med mot-
svarande typer på kontinenten, även om vårt område ligger av-
sides. De inbyggda sängarna såväl som de med förhängen förs'edda 
måste betraktas som påverkningar från de tendenser till avskil- 
die Stallwohnungen Savoyens eingebaut.» Jfr även här återgivna bild av säng 
från Bretagne, Buschan a. a. s. 580 samt den hos honom s. 583 återgivna bil-
den från Salzburg. Jfr Grohne, Das Bauernhaus im brem. Gebiet, s. 49-57. 

i  Jfr Haberland a. a. s. 474. De hos Peate, Guide to the Collection of 
Welsh Bygones, s. 23 nämnda box- eller cup b oar db eds torde enl. Sigurd 
Erixon närmast motsvara sv. »bordbänkar». 
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jande av sovplatsen från den övriga bostaden, som i Syd- och 
Västeuropa tidigt möta i form av särskilda sängkammare. Vi 
måste således här som i fråga om ståndsängen räkna med att 
Norden utgjort en del av det västeuropeiska kulturområdet med 
dess gamla förbindelser med Medelhavsområdets högkultur. Också 
Sigurd Erixon är av denna mening, då han på tal om de in-
byggda sängarna säger': »Sannolikt har det avbalknings- och 
panelsystem, som den inbyggda sängen är uttryck för, vilket är 
särskilt utmärkande för vår kontinents nordvästra delar, redan 
under medeltiden lett fram till fullt utbildade inbyggda sängar. 
Metoden att inbygga sängarna har egentligen endast på ett 
speciellt sätt tillämpats på skåpsängarna och har på lucksängarna 
blivit särskilt tillspetsad. Sammanhanget med Nordtyskland är 
inom denna grupp mycket tydligt, även i fråga om de mest in-
byggda formerna. Inom den skandinaviska kulturkretsen före-
komma de visserligen i borgar och stenhus (jämför Karl IX:s 
rum på Gripsholm), men synas även där vara inspirerade från 
Nordtyskland.» Om sambandet således synes vara påtagligt, har 
man anledning att fråga sig, vilka vägar dessa påverkningar 
tagit för att nå olika delar av det nordiska området, när vi t. ex. 
påträffa de inbyggda sängarna dels i Danmark, Skåne och Norge, 
dels i området Uppland—Dalarna--Hälsingland samt i övre 
Norrland och i Finland. Oftast ha ju kulturimpulserna nått övre 
Sverige landvägen från sydväst', men i detta fall talar åtskilligt 
emot ett sådant antagande, och Sigurd Erixon har därför också 
i någon mån reserverat sig mot min i en till hans förfogande 
ställd tidigare utskrift av denna avhandling framställda mening, 
att den västliga och östliga förekomsten av denna sängtyp skulle 
stamma från samma håll' och ville därför snarast anta en intern 

Folkl. möbelkultur I, s. 39. 
2  Se t. ex. S. Erixon, Uppland i Nord, museet och Upplandsmuseet, s. 3. 
8  Folkl. möbelkultur I, s. 39 f., där han om lucksängarna säger: »Deras 

samhörighet med övriga inbyggda typer är tydlig, men deras geografiska ut-
bredning kunde göra det troligt, att de voro ett resultat av ett inflytande från 
nordvästra Tyskland och Holland, som avsatt sina tydligaste spår i Danmark, 
Norge och Skåne, Dalarna och övre Norrland, samt ända in i Finland. Denna 
utbredning skulle då markera ett kulturstråk från sydväst, som norrut nått 
tvärs över hela den skandinaviska halvön och vidare in i Finland, medan typen 
gått förlorad i östra Sverige. Denna förklaring synes emellertid 
knappast vara hållbar (spärr. av undert.). Behovet att på de nordligare 
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östlig och nordlig utveckling av de inbyggda sängarna från 
lavsängen (tvillingsängen).' Detta antagande torde dock med all 
säkerhet strida både mot det sakliga materialbeståndet och mot 
det språkliga. Också de inbyggda sängarna utgöra ett led i den 
ström av kulturimpulser berörande bostadsskicket och husets in-
redning, som sedan gammal tid gått från sydväst mot Norden 
och som också kan spåras i de arkeologiska fynden (jfr ovan om 
Gokstad och Oseberg). Givetvis kommo nyheterna i bostadsformer 
och inredning att först spridas bland de ledande klasserna i de 
nordiska länderna, men de måste tidigt ha trängt in bland hela 
folket. Och detta inflytande avstannade säkerligen ej med vikinga-
tidens slut, utan nya impulser fortsatte även under medeltiden 
att strömma hit. Impulserna väster- och söderifrån ha emellertid 
inte alltid nått östra Sverige över land från Skåne och Väst-
kusten, så som ovan förutsattes. Både det sakliga och det språk-
liga materialet i förevarande fall visar tvärtom klart, att de öst-
liga och nordliga förekomsterna av de inbyggda sängarna (sär-
skilt de i två våningar) måste ha kommit hit på andra vägar 
än de sydvästliga förekomsterna ha gjort, d. v. s. på den direkta 
sjövägen från Nordsjöområdet.' Det förefaller dessutom, av det 
språkliga materialet att döma, som om de inbyggda sängarna 
och tvåvåningssängarna skulle ha kommit till Upplands och Syd-
finlands skärgård på ett senare stadium än till sydvästra Sverige 
och Norge (eller kanske i flera vågor). Det språkliga sambandet 
kan här tills vidare exemplifieras med det dels i Schleswig och 
dels vid Upplandskusten—inre Finska viken uppträdande tr a lie n- 
bettsted, resp. trallsäng. • 

breddgrader, där denna sängtyp har sin egentliga utbredning, behålla all värme 
i bäddrummet vore plausiblare. Sannolikast är emellertid att lucksängen till-
kommit som ett skydd mot myggorna, som äro mera besvärliga än inom andra 
bygder i de landsdelar, där lucksystemet mest kommit till användning.» 

Möbler I, s. xvi f, (om de inbyggda tvillingsängarna): »utvecklingen inom 
Sverige kan där följas steg för steg från öppna låga former till fullständiga 
avbalkningar.» 

2  Sigurd Erixon har efter genomgång av denna framställning muntligt 
meddelat, att han ansluter sig till den här framställda åsikten om skilda in-
vandringsvägar för denna sängtyp i östra Mellansverige, södra Finland och 
Norrland å ena sidan och Sydvästskandinavien å den andra. 
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8. Frändskapen mellan kontinentens sängkammare och de 
inbyggda sängarna. 

Ovan antyddes, (s. 29) att vi i Islands »lokrekkjur» hade 
föregångare av äldre datum till de egentliga inbyggda sängarna, 
vilka kunde betraktas som ett slags utlöpare av den i Sydeuropa, 
särskilt i Frankrike, genomförda delningen av bostaden i sovrum 
och vardagsrum. Till dessa förelöpare höra emellertid också de 
sängar med förhängen, som vi även mött på Island under forn-
tiden' och som ha stor spridning litet varstans i Skandinavien. 
Sådana sängar, placerade såsom tvillingsängar efter varandra vid 
stugans ena långvägg mellan spis och gavelvägg, ha såsom ovan 
s. 24 f. och på karta I visats, varit typiska för ett stort område 
i Norden i nyare tid, och de påträffas även i Danmark samt i 
norra och nordvästra Tyskland. Att typen (som tvillingsäng) 
saknas i sydöstra Sverige, talar närmast för att den där blivit 
undanträngd av yngre former.2  

Både sängar med förhängen och med brädvägg mot stugan 
förekomma även i Östeuropa som utlöpare från det sydväst-
europeiska kulturområdet och med benämningar som antyda, att 
de möjligen kommit dit genom nordisk förmedling. Ovan har 
redan' nämnts det i norra Storryssland påträffade ordet schålnyscha 
(1. schåmyscha), som av slavister ansetts återgå på ett nordiskt 
lånord. (fsv. sömpnhus, fvn. sveinhits), vilket då troligen inlånats i 
ryskan redan under vikingatid. Enligt Zelenin4  användes antingen 
detta ord eller ett från mlty. lånat kamnåtka som benämning på 
den del av stugan (»izba») i de storryska bondgårdarna, som 
sträcker sig från ugnsöppningen fram till motsatta gavelväggen 
och som vanligen är skild från stugan genom ett förhänge eller 
en brädvägg, således en rätt god parallell till våra förhållanden. 
Benämningarna peka i detta fall dels på Norden, dels på syd-
östra Tyskland, eftersom det tyska lånordet kamnåtka har ukrai-
nisk betoning och därigenom vittnar om att ordet kommit till 
norra Ryssland därifrån, och i Ukraina betyder kimnåta en av-
skild del av stugan, vanligen använd som sängkammare (Zelenin). 
Det första ordet kan möjligen ge en antydan om, att de lån-
givande skandinaverna redan på varägernas tid känt till inbyggda 

1  Se not 1, s. 29, ovan. 2  Jfr Erixon, Uppland i Nord. museet etc., s. 3. 
3  Se ovan not 2, s. 23. 4  Russische Volkskunde, s. 275. 

3-43169 Manne Eriksson 
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sängar av liknande slag som dem de isländska ättsagorna tala 
om. Och tyskans kemenate, med samma accent som det ryska 
ordet, är ett välkänt ord t. ex. från den medelhögtyska diktningen, 
där det betecknar den medeltida högreståndskulturens frustuga 
och sovkammare, det enda varmt ombonade och uppvärmda 
rummet i riddarborgen, där man kunde gona sig vid ugnen eller 
kaminen. Vi återfinna också ordet i 1000-talets engelska voka-
bularier som namn på det uppvärmda rummet', detaljer som här 
måste förbigås. Ordet kommer från lat. camera caminata » (välvd) 
kammare med eldstad eller rökledning» och har i fråga om båda 
sina leder lånats från grek. på ett tidigt stadium, ett vittnesbörd 
om dessa kulturförvärvs höga ålder i östra Medelhavsområdet så-
väl som om deras förmedling i förenklade former till germaner 
och slaver genom romersk-byzantinsk kultur. 

Ett annat ord för »uppvärmt rum», »sängkammare», av antikt 
ursprung och med snarlik ursprunglig betydelse, vilket också allt-
jämt kvarlever i de västeuropeiska språken, är fhty. phiesal »kvinno-
rum med uppvärmning», vilket i mlty. i former som pisel, pesel har 
fått bet. »storstuga». Motsvarande former äro i fornfris. pisel, ags. 
pisle. I vissa nty. dial. lever det i formen pfiesel. I schlesw.-holst. 
lever ordet som pesel i bet. »die nicht heizbare Staatsstube» 
men i sydda. dial. betyder pisel »rum med värmeanordning» för 
att i no. peis och vårt spis, spisel få bet. »själva eldstaden» .2  

»In the eleventh century an apartment with a chimney was known as 
caminata or carninatum, and an English vocabulary of that periode explains 
the word as »f y rhus », i. e. a room containing a fire.» Addy, Evolution of 
the Engl. House, s. 81. — »Kamin er romernes betegnelse paa iliegget og rok-
ledningen i deres varmeanheg», Visted, Vor gl. bondekultur, s. 49. — I mod. 
engelska har ordet c amin at a fått formen chimney och bet. »skorsten». 

2  Se Hellquists och Torps etym. ordb. Ordet kommer i fra, och de äldre 
germ. språken närmast från mlat. pensile, pisele, fra. poisle > fra. poele. Det 
går ytterst tillbaka på lat. balneum pensile »badstuga, som vilade på valv och 
uppvärmdes med het luft» (= hypocaustum). Jfr Visted, Vor gl. bondekultur, 
s. 49: »Ordet pisel findes forst i middelaldersk latin og betyr egentlig »hxng-
ende, svacvende». Hvilket ildsted man oprindelig har betegnet saaledes, er ikke 
riktig klart; men det gik senere over til at betegne et opvarmet rum. — — 
I den senere middelalder blev det dog almindelig att bygge ut et rokfang, 
som hvilet paa 2 soiler eller konsoller. Denne slags ildsteder kaldtes ute i 
Europa for kamin eller pisel.» — Ett slags motsvarighet till schlesw.-holst. och 
da. pisel ha vi t. ex. i spiskammaren i Blekinge (se t. ex. Blekingeboken 1940, 
s. 120, bild 68 och s. 125). 
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I franskan ha vi motsvarigheten poge, poile, som i högspråket har 
ungefär samma bet. som no. peis, sv. spis, nämligen »kamin, ka-
kelugn», men det vardagliga uttrycket etre dans le p o el e 
»vara i vardagsrummet» vittnar om förefintligheten av samma 
betydelse här som i lty. I fra, dialekter har nämligen ordet poble 
förblivit benämningen på en liten, vanligen fönsterlös kammare, 
i vilken den från härden eldade kakelugnen är inbyggd, och som 
litet varstädes användes som sängkammare för husets föräldrapar. 
Denna anordning — c h ambre au p oele — är utbredd inom 
ett område, som sträcker sig från Belgiens slättbygder och Pas 
de Calais i Nordfrankrike upp till Maas samt söder därom ned 
till Provence'. Även de syddanska dialekternas pisel betyder ju 
»en kammare invid kokkenet » Vi finna således här i västliga 
Europa ett sammanhängande område från Danmark över nord-
västra Tyskland ned till Provence, där pensile blivit (den upp-
värmda) sängkammarens benämning, och motsvarande ett östli-
gare, högtyskt—ryskt område, där caminata blivit benämning 
för samma sak. Båda ge oss också var sin gren av den samman-
hängande linjen från antikens med hypocaustum uppvärmda bad 
till rummen med från en härd i annan lokal eldade biläggar-
ugnar. 

Ännu ett ord inom germanskt område med betydelsen »upp-
värmt rum», som åtminstone i nutiden har en med pisel och kemenate 
parallell användning, möta vi i det jylländska dörnsk (dörens, 
dörns osv., se vidare under den ordgeografiska behandlingen av 
ordet, s. 201 f. nedan) med bet. »Opholdsstuen i Bondens Bolig». 
Om arten av den med ordet dörnsk i danskan betecknade lokalen 
ger här efter Zangenberg återgivna plan av en gård från Nord-
borg, Sönderborg amt, någon antydan (bild 14). I Danmark an-
träffas ordet och saken inom området från Sönderjylland upp 
mot mellersta delen av halvön, överallt som beteckning för var-
dagsrum med värmeanordning, som eldades från härden i köket 

Haberland i Buschan II: 2, s. 478. Där lokalen i fråga ej är i bruk som 
sovplats, har den brukat användas som förvaringsplats för olika ting. 

Zangenberg, Da. Bondergaarde, t. ex. bild s. 28, 29 och 47 från resp. 
Sönderborgs Amt och Tönder Amt. Feilberg, Ordb. har under art. Pisel ytter-
ligare belägg på ordets danska förekomst (samt litt-hänvisningar): Storstuen i 
bondens hus, motsv. nörrejy. »stue»; utan eldstad; skild från kleven med en 
panelvägg, som kan tas bort. 
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Il 

Bild 14. Del av gard från Holm. Nordborg Sogn. Als Norm Herred. Sonderborg 
. Amt H. Zangenberg; Danske Bondegaarde, s. 44. 

1) Framgnlv. 2) Koliken. 3) Rorna. 4) Plata. 5) Klove. 6) Rind (Opvaskerum). 7) Ra31der, 
8) Brudekammer. 9) Bod (Spisekammer). 

(bilwggerovn).' Man kunde i Danmark ha flera stycken dörnsk 
i samma gård, och skilde då mellan lille och stor d örnsk 
eller sonder och norr d örnsk o. s. v. I Schleswig-Holstein 
har ordet former som dörnsch, döns, diins, dunsch och det har 
där alldeles samma betydelse som i danskan. Mensing2  ger föl-
jande beskrivning härav: »Stube, tägliche Wohnstube — eigent-
lich das heizbare Zimmer im G-egensatz zu der nicht heizbaren 
Staatsstube (Pesel); heute versteht man unter D örn s c h meist 
eine Stube alten Stils, d. h. mit Balkendecke und ungeöltem 
Fussboden oder gar mit Lehmdiele oder Steinpflasterung, auch 
schlechthin eine Stube in den Wohnungen kleiner Leute (in Ka-
ten). Selten ist D. Bezeichnung för die 'beste Stube'. Man schied 
dann Miller zwischen gro ot (best) und liittj D. oder auch 
N or d er und Söder oder Vor- und Achter D.» Mensing upp-
ger vidare, att rum som man kunde elda i (naturligtvis frånsett 
kök) kommo i bruk på landet först omkring år 1600. Från Voss, 
Chronik der Kgm. Ostenfele anför han en notis om att i denna 
socken invid Husum först mot slutet av 1700-talet »dörnsch» 
infördes; de placerades i en tillbyggnad (i st. f. sittels c h 
wohndiele): »In eine Wand der Dörnsch waren die Bettstellen 
(A lko ven) der Familie eingebaut, wie man sie noch jetzt ver- 

Zangenberg, Danske Bondergaarde, s. 28 o. flera bilder. Lägg märke till 
att Dörnsk och Pisel uppträda sida vid sida i samma bus liksom i Schlesw.-
Holst., t. ex. bild s. 43 o. 44. Uppgifter om ordets sprid». norrut enl. muntl. 
meddelande 1934. Jfr vidare Feilberg, Ordb., art. dö rns k om ordets utbred-
ning på Jylland, och Feilberg, Dansk Bondeliv I, s. 40 f. och s. 55. 

Schleswig-Holst. Wb, art. Dör nsch; jfr 0. Lehmann, Das Bauernbaus, 
s. 147 f. 

a. a. s. 71 f. 



Bild 15. »Dör-- 
sens» placering i 
det lågsachsiska 

huset. Efter 
Pessler a. a. 

s. 47. 
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einzelt findet. An der der Kfiche zugewandten Wand steht der 
Bilegger ('Ofen'). Die Wände waren getiincht, oft jedoch auch 
mit Eichen- oder Föhrentäfelung (Panehl) versehen und in einigen 
Gegenden auch mit Fliesen ausgelegt. Die Decke war oft so 
niedrig, dass man nur in gebiickter Stellung stehen konnte; sie 
ruht auf einigen Balken — —. Die Fenster waren klein und in 
Blei gefasst. Ein Fenster fiihrte oft auch zur Diele hinaus. — — 
Unter der D. befand sich vereinzelt, durch eine Luke verschlos-
sen, eine Vertiefung, die als Vorratskammer (Milch-
kammer) diente (B u i). Air die Schlaguhr (Klo ck) 
war mitunter ein Behältnis in eine Wand einge-
baut. — — Auch der iiber der Decke der Dörnsch 
befindliche Raum heisst D.; er wird geni als Auf-
bewahrungsplatz far Sachen benutzt, die nicht 
feucht werden sollen.» 

Undersöka vi den vidare spridningen av ordet 
dö rn s c h, återfinnes det även i större delen av 
det lågtyska och frisiska området. I det lågsachsiska 
huset är döms, donz osv. just »rummet med säng» 
och betecknar vanligtvis de båda små kammare, 
som i denna hustyp äro tillbyggda vid övre gavel-
ändan av »die D i el e» (se bild 15) eller som synas 
ha uppstått genom att en del av fleet avskilts 
från di ele genom en tvärvägg och det sålunda 
uppkomna rummet delats av på mitten genom ytterligare en vägg 
såsom bilden från Pessler visar.1  Genom avbalkningen av dessa 

i  W. Pessler, Plattdeutscher Wort-Atlas von Nordwestdeutschland, Han-
nover 1928, s. 47. Jfr även IL Naumann, Grundzfige der deutschen Volkskunde, 
Leipz. 1929, s. 32 f. och här återgivna bilder 16 o. 17 rörande indelningen av 
det nedertyska huset: »Durch das grosse Einfahrtstor an der der Strasse zuge-
kehrten Giebelseite tritt man in die Diel e, die sich in T-form durch den ganzen 
Einraum lagert. Zu beiden Seiten des Langschiffes (a) dieser Diehle befinden sich 
die offenen Stallungen (c, d), stehen Kfthe und Pferde und blicken den Ankömm-
ling an. Das Querschift, Fl ett oder Fleet genannt (b), enthielt die ursprfing-
lich offene Feuerstätte (h), war Koch- und Wohnraum zugleich. Das Langschiff 
nimmt die Erntewagen auf, von denen ans das Getreide in das Balkensystem 
des riesigen offenen Dachraumes bugsiert wird, und ist zu den verschiedensten 
wirtschaftlichen Arbeiten bestimmt. Besondere Wohnräume (D önsen e) sind 
sekundär entweder seitlich im Fleet (b på bild 16) in den »Kfibbungen» ein - 
gebaut — — oder sie sind an der hinteren Giebelwand angebaut (Fleetdiele). 
— — Die Dönsen sind die trots ihrer niederdeutschen Bezeichung unter der 
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Bild 16. Lågtyskt hus eft. H. Nau-
mann a. a. s. 33 

a. Diele. b. Fleet. e, d. Stallungen. e. Musen. 
B'euerstätte. 

Bild 17. Lågtyskt hus eft. H. Nau-
mann a. a. s 33. 

a. Diele. b. KUbbungen. c. 

relativt låga rum bildas också ovanpå deras »tak» ett mot »die 
Diele» öppet utrymme, som tjänat dels som förvaringsplats för 
diverse föremål (jfr cit. från Mensing ovan) dels också kun-
nat tjäna som tillfällig sovplats »vp der dornzen».1  På ost-
friesiskt område nämner ten Doornkaat Koolman 2  dörns som »die 
fiber dem Keller befindliche Stube in den hiesigen älteren Bauern-
häusern, welche keinen offenen Herd hat, sondern mittelst eines 
kleinen Ofens geheizt wird». Angående ordets utbredning för 
övrigt hänvisas till den ordgeografiska utredningen s. 203 f.3  Or-
det synes ha rätt aktningsvärd ålder och återfinnes redan i fhty. 
som »turniz a, caumata» från 1000-talet (pl.) och i ett vokabu-
larium från 1429 är lat. cestUarium översatt med »D urn i tz oder 
Padstuben».4  I meddellågtyskan betyder dornitze5  »heizbares 
Zimmer, Stube oder Saal im Gegensatz der nicht heizbaren Kam-
mer» av rätt olika art från »Staatsstube» på borgar och slott 
till »Rathsstube» i städerna. Ordet ser ut att ha kommit öster-
ifrån som benämning på det med ugn uppvärmda rummet, och 

kulturellen Einwirkung Säd- und Mitteldeutschlands zustande gekommenen 
Wohn- und Ofenstuben.» — Jfr den isl. uppdelningen av skålens fl et genom 
mellanväggar i r m, även ags. fletres t. 

Jfr R. Warnecke, Haus und Hof, s. 55 (do r n t s b öb n). 
Wb. d. Ostfries. Sprache, art. dör n s. 
Se Grimm, Deutsches W b, art. D ii r n i z; P. Jensen, Wb. d. nfries. Sprache 

d. Wiedingharde, d ör n s k o. s 1 ep d örnsk; Outzen, Glosa. d. fries. Sprache 
bes. in nfries. Mundart, d ör n s. 

Graff, Althd. Sprachschatz V, 459. — cautna, -atis n. »Hitze», cestuarium 
» varmrum». 

Schiller-Liibben, Mittelniederd. Wb., art. Do r nit z e. 
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det motsvarar synbarligen närmast ä. ty. »Hofstube» och ä. sv. 
»borgstuga» vid borgar och slott. I former som dorntze, dirnitz. 
tiirnitz o. d. har det, tydligen över de mindre herrgårdarna som 
förmedlare, spritts till allmogen västerut ända ned till Bajern' 
och Braunschweig och från den äldre betydelsen borgstuga, fest-
sal, matsal har ordet sjunkit ned till beteckning för böndernas 
vardagsstuga och sovrum. 

Detta ord visar således mycket stora överensstämmelser i be-
tydelsen med ordet ty. stube och vårt stuga och får anses som 
en yngre synonym härtill. Liksom stugan var dörnset tydligen 
äldst mindre ett bonings- än ett sällskapsrum. Då problemet 
stugan som det uppvärmda vardagsrummet ligger något vid sidan 
av förevarande undersökning, måste de både sakliga och språk-
liga frågor som sammanhänga härmed lämnas åt sidan.2  

Även om åtskilliga mellanled ej direkt kunna påvisas, får man 
dock räkna med att ett direkt samband föreligger mellan Västeuropas 
avbalkade sovkamrar och de från stugan genom förhängen eller 
dörrar avskilda sängutrymmena i Norden, såväl som mellan de 
förra och den storryska stugans kamnåtka, och likaså mellan 
Nordens och kontinentens inbyggda sängar. Funktionellt hänga 
Central- och Östeuropas kemenate—kamnåtka såväl som Västeu-
ropas poele—pisel samman med de nordöstligare dornitze—dörns 
i Nordtyskland och Danmark. De båda första visa direkt på 

1  Schmeller, Bayer. Wb I, 542 med många belägg, äldre bet. »triclinum 
palatinum, aulieum ; coenatia palatina sen aulica» (1618). — »In majorem stubam 
eastri vulgariter turnit z», Arnpeck, Chron. Bav. V, 35. Han jämför — liksom 
senare Schiller-Löbben — ordet med ry. gornitza »Fremdenstube», västslav. 
dwer ni c e etc. Se nedan under etymol. — Jfr vidare Haberland a. a. s. 478: 
»In der Schweiz werden im Mittelalter zuvörderst Trinkstuben in Rathäu-
sern und herrschaftliche Räume dieser Art genannt; man gebrauehte för sie 
mich den Namen 'hypocansta', wozu ein Schweizer des 16:ten Jahrhunderts 
den Zusatz macht: 'Das ist eine Art von winterlichen Sälen, nach Sitte der 
Deutschen erbaut, die sie Stuben nennen' (J. Hunziker). — Audi das nieder-
deutsche Stue hat weit weniger die Bedeutung einer Wohn- als der Zunft- und 
Wirtstube; — — und ens Wolhynien spricht die älteste Quelle, die eine Wohn-
stube kennt — ein aus schweren Holzbalken gezimmertes besonderes Gebäude 
('s tu p a' oder 'p is al e') — von dieser Errungenschaft nur bei Beschreibung 
eines Förstenhofs.» — Schiller-Liibben a. a., art. Dornitz e. 

2  Se t. ex. Hammarstedts övers. av Tacitus' Germania, s. 135 och Jirlow, 
Terminologie der Flachsbereitung, s. 74 samt främst V. Geramb, Die Kultur-
geschichte der Rauchstuben (Wörter und Sachen IX). 
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sambandet med byzantinsk-romerska bostadsformer och bostads-
vanor genom sitt ursprung, och det med dornitze betecknade 
rummet måste sakligt räknas till samma inflytelseområde. Ovan 
har (s. 32) påpekats, att de lånord, som i övre Östsveriges kust-
områden knutits till (den inbyggda) tvåvåningssängen, bestämt 
antyda lån från väster, och att de troligen kommit den direkta 
sjövägen från Nordsjökusten hit upp. När vi i Ångermanland, 
Västerbotten och Lappland påträffa dialektordet dons, duns som 
benämning på de helt inbyggda sängar i två våningar, som där 
uppträda i en sluten koloni, bör detta ord säkerligen samman-
hållas med det ovannämnda da.-lty. ordet dörns. Om detta 
norrländska duns sammanhänger med det lty.-da. ordet, måste 
också det ha följt samma invandringsväg från Nordsjökusten 
och förmodlingen hemförts direkt av de sjöfarare eller handelsmän, 
vilka varit förmedlarna av de sakliga impulser därifrån, som fått 
sitt uttryck i denna nordliga koloni av inbyggda sängar. 

Avskiljandet av sovplatserna från själva stugan genom in-
förandet av sovalkover och inbyggda eller med förhängen för-
sedda sängar, som vi möta på n.edertyskt område såväl som i 
England, i Norden och i Ryssland, kan som ovan antytts i viss 
mening ses som ansatser att åstadkomma en flerrummig bostad 
av den enrummiga stugan, vilka ytterst bero av påverkan från 
medelhavskulturens flerrummiga hus (s. 33). Det sachsiska huset 
visar flera arter av sådana avbalkningar med bevarad principiell 
enrummighet. De äldsta nordiska bostäderna synas också genom-
gående ha varit enrummiga, och här hade man olika hus för 
olika ändamål (jfr isl. skåli, eldhåg och bår). Enrumshusen ha 
därför säkerligen en gång varit allmängermanska. 

När germanerna under folkvandringstiden trängde ned på 
medelhavskulturens område, mötte de där helt andra lösningar 
av bostadsproblemen än de voro vana vid från sina ursprungliga 
hemtrakter. Där den äldre befolkningen var i majoritet, höll 
denna säkerligen fast vid sina tidigare bostadsformer, och från 
dem lärde de germanska erövrarna tidigt murningstekniken, så-
som de latinska lånorden visa oss, och säkerligen påverkades de 
också av bostadsformernal, åtminstone i de städer, som överlevde 

Ammianus Mareellinus, XV: 11, 1, omtalar att Julianus o. 360 e. Kr. i 
trakten av Main på germanskt område lät bränna ned »domieilia euratius rita 
romano constructa»; se F. Kluge, Urgermaniseh, s. 14 f. 
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germaniseringen av västra Tyskland och norra Frankrike. Bl. a. 
synes i detta blandningsområde mellan de båda kulturerna en mot-
svarighet till de nordiska loftbodarna ha kommit i bruk, således 
tvåvåningshus med förebilder i antikens hus med solarium, en 
med ,öppet galleri försedd övervåning (motsv. fhty. 
nhty. söller, holl. zolder.1  Denna lösning synes ha bidragit till 
uppkomsten av de i nästa mom. behandlade sängarna med över-
våning. Om denna påverkan från medelhavskulturen säger Erik 
Lundberg: »Efter en period av sökande och på måfå verkställda 
försök att tillämpa lärdomar söder- och sydöstifrån, accepterar 
man tydligen under karolingisk tid i stora delar av det erövrade 
Europa de importerade hustyperna, anpassande dem efter sina 
bostadsvanor och bostadsvanorna efter dem.» 2  I Karl den stores 
»Pfalz» i Aachen finna vi ett vackert exempel på de nya bostads-
vanornas seger i en fursteboning, där både byggnaden och des& 
namn vittnar om ursprunget. Ett annat typexempel från omkring 
år 800 e. Kr. som har använts av Lundberg, abbotshuset från 
St. Gallen, visar oss hur den sydöst ifrån kommande nya hus-
typen i två våningar redan vid denna tidpunkt är i färd med att 
erövra Västeuropa. I bottenvåningen har detta hus en »stuga» 
(man si o) och en »kammare» (dormitorium) och i den övre 
våningen ett »loft» med öppna arkader (s (ilar i um) och en kam-
mare. »I rumsgruppen mansio—dormitorium möta vi såväl den 
byzantinska tvårumssviten som den senare västerländska, och i 
solarium med dess kammare såväl Glimmingehus salsvåning, som 
Tekfur Serails» (i Konstantinopel).8  Här finna vi således en 
utgångspunkt både för lofthusserien—tvåvåningssängen och för 
anordnandet av sängkammaren i samma våningsplan som stugan, 
den linje, som vi just för ögonblicket syssla med. Det frankiska 
huset är en direkt avläggare av det förromanska tvåvånings-
huset. Den nordvästtyska och holländska allmogebebyggelsen, 
d. v. s. det sachsiska och frisiska huset har däremot liksom den 
uppsvenska och den ryska stugan fasthållit vid enrummigheten 
från salen—hallen och har löst sovplatsproblemet genom avbalk-
ningar. Detsamma var fallet med den isländska skålen. Även 

Jfr »huset med balkongen» i Pompeji, se t. ex. J. Bergman, Pompeji, 
2 uppl. fig. 1, eller A. Fischetti, Pompeji, pl. XII. 

2  Lundberg a. a. 351. 
Lundberg a. a. 350; jfr Meringer, Das deutsche Haus, s. 77. 
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avbalkningarna kunna således ses i samband med den söderifrån 
kommande tendensen att åstadkomma flerrummighet och från 
vardagsrummet skilda sovrum, som inom det sydgötiska husets 
område fått en annan lösning, nämligen genom att ställa loftbodar 
vid stugans gavel. Båda sätten kunna ytterst återföras till det 
förromanska, från byzantinskt och senromerskt håll kommande 
inflytande, som så starkt påverkat den nordvästeuropeiska bygg-
nadskulturens planlösningar och byggnadsformer hos de högre 
stånden. Detta har starkt framhävts t. ex. av Lundberg, vars 
synpunkter i fråga om de nordiska allmogebyggnadernas samband 
med denna kulturrörelse synes stämma rätt väl med de slutsatser, 
som det språkliga materialet tillåter oss att draga, nämligen att 
språkliga inflytelser i fråga om byggnads- och möbelterminologien 
i Norden också sedan gammalt kommit hit främst från sydväst.1  

9. Tvåvåningssängar. 
Sängar i två våningar förekomma hos oss av rätt olika grund-

typer, såsom enkla sängar eller tvillingsängar samt mer eller 
mindre inbyggda. Lucksängar i två våningar äro således ej 
sällsynta. Då dessa sängar med två eller flera våningar ur be-
nämningarnas synpunkt utgöra en särskilt intressant möbelgrupp 
och utgöra huvudföremålet för den följande språkliga utredningen, 
måste deras utbredning och historiska utveckling något mera 
ingående beröras här (jfr karta II och VI!). 

Sirelius2, som påträffat dessa sängar i Finland (jfr bild 13 
och 19), antar att de kommit dit närmast västerifrån, d. v. s. 
från Sverige. »Tills vidare», säger han, »är det icke känt, när 
de dubbla eller s. k. högsängarna, ylis-, koroosseingyt, kommo i 
bruk hos oss, men det synes vara säkert, att de äro lån från 
väster, att döma av deras utbredning till västra delarna av vårt 
land, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta och södra Öster-
botten. På våra borgar och hos de högsta i samhället funnos 
de redan i förra hälften av 1600-talet. På Kajaneborg och Uleå-
borg omnämnas sådana 1662, och man vet, att en högsäng stod 
t. ex. i greve Wachtmeisters boning på Lavila i Eura i kammaren 
bakom salen. Sängens dåvarande namn 'ståndsäng' har bevarats 
till våra dagar i Vasa skärgård, i vars dialekt den bär namnet 

1  Se t. ex. Lundberg a. a. s. 352 f. 
Sirelius, Suomen kans. kulttuuria II, s. 323, sv. övers. s. 125. 
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Bildj 18. Lucksäng, här kallad »häcksäng», inbyggd halvsäng i två våningar. 
Mangskog, Jösse hd, Värmland. Fot. Nordiska Museet. 

ståndsenjin.» Även från Estland föreligga uppgifter: om sängar 
i två våningar.' Som komplettering av uppgifterna om Finland 
må ytterligare anföras följande uttalande av Gabriel Nikander, 
som om Nyland' säger: »Gavelsängen hade sparlakan, som 
vanligen voro av mörkt halvylletyg. D ör as än gen tillhörde 
tjänarna och de yngre barnen. Flickorna lågo i den nedre sängen, 
pojkarna i den övre.» På Åland var placeringen av sängarna 
en annan3: »1 gammalmodiga åländska stugor tilldrar sig ett 
parti ovillkorligen främlingens uppmärksamhet. Detta parti är 
högsängarna, vid vilkas placering man frångått den i Nyland och 
Öster:botten gällande seden att ställa den ena sängen vid dörren.» 
Här är således i stället anordningen densamma som för Upplands 
och Mellansveriges tvillingsängar, som strax skola beröras. Hög-
sängarna äro numera rätt sällsynta på fasta Åland, men de finnas 

Leinbock, Die materielle Kultur der Esten, s. 73. 
2  G. Nikander, Byar och gårdar (i Det sv.. Finland I), s. 123. 

Nikander a. a. s. 131. 
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Sängar i 2-3 våningar 
enligt S.Erixon. 

Sängar i 2-3 våningar 
enligt traditions-
uppgifter. 
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Karta II. Tvåvåningssängarnas utbredning i Sverige och sv. Finland. 
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Bild. 19. Tvåvåningssäng (etehissänky) i hörnet mitt emot spisen i pörte från 
Seinäjoki, Vasa. Efter A. 0. Heikel, Rakennukset, Hfrs 1887, s. 266 (bild 251). 

kvar i skärgården.' Om den finska utbredningen av sängar i 
två våningar hänvisas för övrigt — liksom i fråga om den sven-
ska — till materialsamlingen i kap. V: 1. Som särskilt beteck-
nande för samhörigheten mellan Finlands och Upplands kust-
trakter kan här förekomsten av ordet trall som sängbenämning 
i östra Uppland och västra Nyland framhållas (jfr ovan s. 32 och 
nedan s. 198 f.). 

Vad beträffar tvåvåningssängens utbredning i Sverige (bild 
11, 18, 20-22) hänvisas till karta II, som bygger på här med-
delad materialsamling samt av Sigurd Erixon insamlade sakupp-
gifter och av honom i något annan form redan offentliggjorts i 
Folklig möbelkultur I, s. 34, där även mitt då samlade tradi-
tionsmaterial utnyttjats. Som kommentar till denna karta säger 
Erixon2: »Den dubblering -  på höjden, som åstadkoms på detta 
sätt, har först och främst tillämpats i tvillingsängarna, men 
också i skåpsängarna, de inbyggda sängarna och lucksängarna, 
samt i vissa fållbänkar. Såsom framgår av kartan är det i inre 

Jfr bild av tvåvåningssäng hos Nikander, a. a. s. 140 från Österbotten 
och hos J. Gardberg i Folkloristiska och etnografiska studier V, s. 104, 106, 
107 (Korsnäs s:n). 

2  Erixon, Folkl. möbelkultur I, s. 33. 
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Bild 20. Tvillingsäng i två våningar, »häck», d. v. s. gallerdörrar och sängpall, 
»skara». Från Lysviks s:n, Värmland. Fot. Nordiska Museet. 

Bild 21. Inbyggd tvillingsäng i två våningar från Rättvik, Dalarna. Nu i 
Nordiska museet. Fot. Nordiska museet. 
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Uppland, särskilt i dess nordvästra del, samt i anslutning där-
till utefter Dalälven allt ifrån dess mynning och upp i Älvdalen 
och Transtrand, som denna anordning mest hör hemma. Icke 
minst vanlig är den i fäbodarna. En annan koloni tillhör Värm-
land, en tredje norra Ångermanland, Västerbotten och Norr-
botten. Utöver vad kartbilden 
ger, vet man att tvåvånings-
sängen tidigare haft en nå-
got större frekvens i det cen-
trala Västmanland alltifrån 
Västeråstrakten och upp i 
Bergslagens sydkant. Mera 
sporadiskt påträffar man den Bild 22. Tvillingsäng i två våningar, 
även i Hälsingland, Jämt- »hump», från S. Gotland (trol. Sundre). 

Teckn. av P. A. Säve. Efter Gotländsk land, Medelpad och Söder- ordbok, s. 350. 
manland. Åtskilliga uppgif- 
ter om tvåvåningssängar finnas från norra och södra Västergöt-
land och även från Småland, utan att man ännu kan draga 
fullt säkra slutsatser därav om graden av deras begagnande. — — 
Tre sängar över varandra ha existerat i Värmland, Ångerman-
land, på Gotland och i västra Finland. Utom Sverige tycks två-
våningssängen ha begagnats, om också mera sporadiskt, i Norge 
t. ex. i FIallingdalen, Setesdalen. och Numedalen samt på Åland 
och i västra Finland.»1  Här medtages ett par bilder (22 och 23) 
som visa sådana tvåvåningssängar från Gotland och från Setes-
dalen i Norge. Även i Danmark ha sängar i två våningar före-
kommit, t. ex. i Jylland, varom Feilberg säger': »Til 130arnene 
kunde der vare Overswnge over Foreeldren.es  eller Tjenestefol-
kenes, eller vel Smaasxnge paa tvrs ovenover Hovedenderne af 
Foraldrenes Senge.» Från Saterland i Oldenburg uppger T. 
Siebs, att i husen där av sachsisk typ brukade finnas inbyggda 
parsängar i två våningar uppe vid »Fleet» på härdens ena 

Se bild 22 från Gotland och 23 från Setesdalen. Hos E. Sundt, Ssede-
ligheds-Tilstanden, s. 38, omnämnas tvåvåningssängar i fähus i Gudbrandsdalen, 
och en tvåvåningssäng av mindre vanlig form från Gudbrandsdalen finnes i 
Lokrestuen på Maihaugen i Lillehammer, se Sandvig, De sandv. samlinger 1934, 
s. 127 och bild 246. 

2  Dansk Bondeliv I, s. 66. 
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Bild 23. Tvillingsäng från Brottveit, Valle i Setesdalen, den ena i två våningar. 
Efter Norske bygder I, Setesdalen, Kria 1921, pl. 13 (detalj). 

sida.' Även på Helgoland ha tvåvåningssängar funnits.' Med 
denna spridning torde man säkerligen böra räkna med att denna 
sängtyp hos oss går tillbaka åtminstone till Vasatiden, och som 
senare skall visas stämmer härmed förhållandet, att vissa inlånade 
benämningar för sådana sängar i östra Sverige, t. ex. duns och 
trall, av allt att döma torde inkommit i vårt språk vid slutet av 
medeltiden eller början av 1500-talet. Sigurd Erixon' talar om 
förekomsten av sängar i flera våningar från Värmland under 
slutet av 1600-talet, men de böra ha funnits en avsevärd tid innan 
händelsevis bouppteckningar och andra handlingar vittna om 
deras förekomst. Erixon har på annat håll' framhållit som sin 
mening, att de kunna vara betydligt äldre än de nu kända 
tidigaste litterära beläggen: »De dubbla hjällsängarna vid bakre 
långväggen återfinnas i Dalarnas ålderdomligaste byggnader och 
stundom i former, som antyda, att de utvecklats ur typer ända 
från tidig medeltid.» Avvikande mening har i detta fall Gerda 
Boöthius, som beträffande stugorna i Mora hävdat, att »dub-
beltarren» i dem införts först omkring år 1800, därför att 
stugan i Mora tidigare (under 1600-1700-talen) skulle haft 
fönster på båda långsidorna, vilka igensatts på den sida, där 

1  Th. Siebs, Das Saterland, i Zsehr. des Vereins för Volkskunde ur, s. 
257, jfr Addy, Evolution of the Engl. house, s. 102. 

2  Se 0. Lehmann, Das Bauernhaus in Sehl.-Holst. s. 147. 
Erixon, Möbler I, s. ix. 4  Skultuna bruks historia II, s. 402. 
Boåthius, Studier i den nord. timmerbyggnadskonsten, s. 42. 
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spisen fanns, när tvillingsängar med tarre infördes. Denna 
åsikt är tydligen byggd på generalisering av några enskilda fall, 
och bevarade äldre byggnader inom de nedre Siljanssocknarna 
synas visa, att inga fönster vid bakre långväggen i äldre tid 
funnits, som kunnat hindra bruket av dubbeltarren (And. Nygård). 

Att tvillingsängen i två våningar som typ måste vara betydligt 
yngre än den enkla tvillingsängen förefaller för Dalarnas del tyd-
ligt. Även de norska beläggen för tvåvåningssängar äro otve-
tydigt yngre än t. ex. »ståndsängar» av äldre typ (t. ex. i det här 
från Valle i Setesdalen avbildade exemplaret, som står i den yngre 
delen av huset, medan »ståndsängar» finnas i gammalstugan).' 
En äldre avvikande sängplacering i norska stugor visar bild 5. 

10. Sänghyllor i stugor. 

(Jfr karta III.) 

Som redan antytts vid flera tillfällen har den övre sängen 
i sådana 2-3-våningars sängkomplex mycket skiftande benäm-
ningar i de nordiska dialekterna, och dessa benämningar visa 
ofta ett sammanhang med benämningar på liggplatser av annan 
art: ett slags hyllor under taket i ryggåsstugor i form av ett 
litet galleri över åsarna eller som utrymmen över koven—kleven 
etc., öppna inåt mot stugan, samt även med benämningar för 
liggplatser på halvloft och loft i fähus och andra lokaler. 
Bästa exemplet härpå utgöres av ordparet h j ä 11 och tarr e, 
gamla ord för sådana loftliknande anordningar under taket i 
stugan eller fähuset, som inom rätt stora delar av vårt lands 
inre blivit namn också på de yngre tvåvåningssängarna. 

En första översikt över de på olika sätt anordnade liggplat-
serna under taket av husen på lavar eller hyllor på nordiskt om-
råde, som av mig kallats »sänghyllor», har jag sökt giva genom 
en tidigare publicerad karta', som i omarbetad form återges som 
karta III (s. 63), och som upptar alla av mig kända, i dialekt-
arkivens samlingar eller i Nordiska museets arkiv och i äldre 
litteratur förekommande uppgifter om sådana liggplatser i stugor, 
fähus och andra lokaler. Sigurd Erixon har 1938 med användning 

Norske Bygder I, Setesdalen, pl. 13. 
2  Words signifying »Bed-shelf», i Acta ethnologica 1936, s. 87. 

4-43169 Manne ~mon 
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Bild 24. Interiör av stuga med tarre vid ingångsgaveln. Observera förlåtsängen 
under tarren. Årnäs, Ås sn, Halland. Axel Nilsson 1904. Fot. Nordiska museet. 

av både mitt och eget material tagit upp frågan om dessa säng-
hyllors förekomst i stugan och i andra lokaler.' Om deras före-
komst i stugan säger han: »1 Västsverige har inom ett mindre, 
tämligen snävt begränsat område funnits ett slags sovhyllor av 
egenartat slag inne i själva stugorna. I Arnäs by, Ås socken, 
Viske härad i Halland fann intendenten Axel Nilsson 1905 
en dylik sänghylla kallad tarre (se bild 24), anordnad uppe i 
gavelröstet, fäst på taksparrarna och försedd med en barriär i 
form av en låg brädvägg ut mot stugan med ett brett, runt pro-
filerat hål. Tillträdet skedde medelst trappavsatser i spismuren 
över ugnen. . . . En annan dylik hylla påträffade R. Mejborg på 
1880-talet i Klastorp i Träslövs socken i samma landskap (bild 
26). . . . Ända nere i Köinge socken i Faurås härad, i landskapets 
centrum, iakttog Mejberg dylika tarrsangar (bild 25). . . . En dylik 
sänghylla finnes alltjämt bevarad i Borås museum i en stuga, 
som härrör från gården Aminnared i Förlanda socken i Fjäre 
härad, Halland, belägen ungefär ett skotthåll från gränsen till 
Västergötland.» Detta utgör faktiskt alla de undersökta fallen 

Erixon, Folkl. möbelkultur I, s. 21 f. 



Bild 26. Hyllsäng (»tarre») från Klastorp, Träslövs sn, 
Himle hd, Halland. Obs. förlåtsängen under tarren. 

Teckn. av R. Mejborg 1884. Nordiska museet. 
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liggplatsanordning, ha 
vi, som av beläggsaml. 
(IV: 2, s.151 f.)framgår, 

från Bohuslän (Sörbygden, Askims o. Inlands S. hd), från Halland 
(Vanda, Lindome; Särötrakten—Släps s:n enl. Barchoeus, norra o. 
mellersta Halland enl. P. Möller), från Västergötland (Ihre, Hof, 
Almqvist, Rietz) samt några mera osäkra från Dalsland (Rietz), 
Värmland (Landsmålsf. saml.) och Småland (Lagergren, Ordb.). 
Övriga i beläggsamlingen upptagna antydningar torde vara mera 
diskutabla och lämnas här helt å sido. Om detta nu redovisade 
material säger Erixon:' »Så vitt jag kunnat finna äro detta slags 
hyllsängar i sj älva stugorna [spärr. av undert.] för övrigt 
okända i Sverige. Typen är begränsad till de övre delarna av 
det sydgötiska husets utbredningsområde i sydvästra Sverige samt 
dessutom i norra Bohuslän.» — Däremot finnas motsvarigheter 
härtill i som sovplatser brukade »hyllor» i fäbodstugor och fähus 
med benämningar som hjäll eller t arr e inom ett större väst-
svenskt område från Västergötland upp till Jämtland, såsom nedan 
närmare skall vi-
sas (se karta V). 

Då den sydgö-
tiska hustypen2  

i  a. a. s. 22. 
2  Det sydgötiska 

huset består i sin 
mest renodlade form 
av ett lägre mellan-
parti i form av en 
ryggåsstuga med hög-
re, tornliknande bo-
dar vid vardera ga-
veln. Set. ex. Erixon, 
Vägledning genom 
Skansens kulturhist. 

Bild 25. Plan av stuglänga med tarre vid ingångs- 
gaveln. Köinge, Faurås hd, Halland. R. Mejborg 

1884. (KT = kätte). Efter Erixon, 
Folkl. möbelkult. s. 21. 

av sådana sänghyllors 
förekomst i vårt land. 
Men säkra traditions-
uppgifter, som vittna 
om en tidigare större 
spridning av denna 
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Bild 27. Tvärsnitt av Hjeltarstuen, Lillehammar, Norge med »krone» och bord-
himmel (som liggplats). Efter A. Sandvig, De sandv. saml. 1934, s. 75. 

eller »högloftsstugan» har nära motsvarigheter i Norges »ram-
loftstuer» och »oppstuer»i, har man anledning att misstänka 
förekomsten av likartade anordningar även där. Erixon har på-
pekat att sådana förekomma också i dessa stugor, liksom även 
halvloften i de västsvenska fähusen ha motsvarigheter i Norge. 
Men anordningarna ha där anbringats på ett något annat sätt 
än i de närmare kända fallen från sydvästra Sverige, nämligen 
vid fondgaveln i stället för över ingångsdörren. Några väl be-
varade exemplar av denna typ finnas vid de Sandvigske samlinger 
vid Lillehammer, nämligen »Årestuen» i Björnstadgården (från 
Vik i Kvarn.), »Hjeltarstuen» (från Skjåk) samt »Vinterstuen» vid 
Öygården (också från Skjåk). Om Hjeltarstuen, en typisk »ram-
loftstue», och dess sänghylla (se bild 27-28) säger Anders Sand-
vig:2  »Tvers over stuen, i 'lejde med den overste kant av vinduene, 
brer en himling sig fra kronens  tu l veggen beskyttende over bordet. 

avdeln. 1927, s. 71, samt hans Den blekingska lantbefolkningens byggnadskultur 
(i Blekingeboken 1940) och Svensk kulturgeografi (Sv. kulturbilder IX). 

Erixon, Hur Norge och Sverige mötas, Bidr. t. Bondesamf. hist. II, s. 228. 
Ram eller ram»» = loft över förstugan, använt som sovrum. I »ramloftstuen» 
har det sydgötiska husets högre, tvärställda bod antagit formen av en »loft-
bod», så intimt sammanbyggd med stugan, att förstupartiet (med dörr på lång-
sidan) ingår i boden. 

2  De sandvigske samlinger 1934, s. 92. 
Jfr Aasen, Ordb. s. 392: kruna 3 — en stor Bjeelke imellem Sidevteggene 

i en Stue (uden Loft), Hallingdal. — Jfr även Aasen art. bite 4 och sv. kronstång 
och dalm. krona som beteckning för en lös stång med likartad placering. 
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Bild 28. Längdsnitt av Hjältarstuen, Lillehammer. Med bordhimmeln. Efter 
A. Sandvig, De sandvigske saml. 1934, s. 77. 

Dette kommer således tu l å stå med hele sin anretning og sine 
sitteplasser under et swrskilt tak i selve stuen. Den slags ord-
ning med himmel over spisebordet var ingen ualmindelig skikk i 
den tid, da dette hus blev bygget [på ryggåsen dat. 1565], ialfall 
ikke i Danmark', men den var sikkert ukjent i Gudbrandsdalen. 
Men arrangementet har visstnok hatt en annan betydning hos 
oss enn i Danmark. Da den hviler dels på kronen, dels på selve 
veggen og således er meget solid bygget, har den ved större gilder 
vart benyttet tu l soveplass, sxrlig for de unge. Begge jernkrokene, 
hvori stigen blev festet for op- og nedgang, sees ennu på midten av 
kronen, likedan rekkverket på hver side. — Lejet blev i alminde-
lighet redet av halm med åkber og ryer over.» Huset har en 
»kleve» vid ingångsdörren under loftet, skild från stugan blott 
med en »bröstning» för att värmen skulle kunna ta sig in där. 
Både kleven och loftet ha sängar. »I Hjeltarstuen finner vi for 
forste gang en stue med b eboelsesrum i forste stokkverk 
og so velof t i ann en, ramloftet, eller som det også ofte kalles, 
jomfruburet, begyndelsen til annet stokkverk.» 2  Om »vinterstuen» 
i Öygården säger Sandvig:8  »Det — — fiate tak boens av 5 kraf-
tige bjelker. Ovanpå dette tak eller himling hadde tjenerne sine 

Troels-Lund, Dagligt Liv, II, s. 313, jfr nedan s. 168. 
De sandvigske saml. 1934, s. 73. 

3  De sandvigske saml., Oslo 1928, s. 174. 
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soveplasser om vintern. En stige blev satt op på veggbenken om 
kvelden, og efter den klatret alle op.» I Ärestuen från Kvarn i 
Björnstadkomplexet finns också en »krone» tvärs över rummet 
vid långbordets framkant på något över manshöjd. »På midten av 
denne finner vi en brisk eller seng — om jeg må kalle det så. 
Alltså en soveplass. . . . En lignende soveplass har jeg for henimot 
30 år siden funnet i en av stuene på gården Ovre Skjåk. Den 
lå som her imellem kronen og tverrveggen over langbordet. For 
å komme op bruktes en liten stige. . . . De såkalte »hemsedaler» 
er et lignende arrangement. Å anbringe soveplass som her fra 
kronen over langbordet er sikkert meget gammel skikk, og er 
langt eldre her i landet enn bordhimmelen.»' Ban hänvisar anf. 
st. även till en visa om »gutten som lå oppå bettå», som han 
hört i Rustad i Romsdalen2, där alltså en annan benämning för 
denna liggplats förekom. Även »kleven» är i denna stuga försedd 
med loft, som nära motsvarar placeringen av de västsvenska säng-
hyllor som förut nämnts. Till detta loft, som här använts som 
sovplats, tog man sig inte upp genom en trappa utifrån som man 
gjorde till ramloftstugans loft, utan genom en öppning i gavel-
röstet mot' stugan. »Fra stuen op tu l dette forer et slags primi-
tiv stige, som består av 4 kraftige nabber eller tykke pinner, 
som er boret inn i stolpen. (Skiftet mellem stuen og kleven.) 

klatre op på disse pinner en silde aftenstund når elkannene 
kanskje var tomme, var saktens ikke så liketil for mange, men 
de som ikke kunde greie det, måtte ta tiltakke med langben-
kene for natten.»8  Enligt egna uppteckningar 1938 kallades i 
Gudbrandsdalen ofta sådana loft, särskilt de vid övre gaveln, 
för hjäll. 

1  Sandvig, De sandv. sam!. 1928, s. 26 f. 
Sandvig, a. a. s. 27: »Jeg husker ennu hvor jeg syntes synd i den stakkars 

gutten, som lå oppe på den smale betten. Når han sovnet, kunde han lett falle 
ned på gulvet og slå sig rent fordervet. Jeg ante ikke den gang at lAtten' 
kunde settes i forbindelse med en soveplass hvor man kunde ligge nokså trygt 
og lunt, når det ikke rok for meget fra åren.» — Aasen 57: Bite 4 »Stuebjxlke, 
en stor Tvrerbjwlke imellem Sidevreggene i en Rogstue. Bergens stift o 
fvno. biti. I Stuer med to Bjeelker faar den ene tildeels et andet Navn; saa-
ledes i Sretesdal 'Bite' om den bageste, og 'Raand' om den forreste BjEelke. 
Jf. Kruna.» — Om denna betydelseskillnad finnes även i Romsdal är ej bekant. 
Jfr not 3 s. 52. 

Sandvig a. a. s. 27 f. 
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I den följande materialsamlingen skall närmare redogöras 
för dessa sovhyllors förekomst i Norge (IV: 2 b) enligt tryckta och 
skrivna källor. Enligt dessa uppträda de utom i Gudbrandsdalen 
även i Hallingdalen (hj all, t arr, hemsedal enl. H, Vreim o. 
Aasen), i Numedalen (.A asen), i inre Hardanger, Voss och inre 
Sogn (Vreim), i Setesdalen, Valdres, Telemarken och Tröndelagen 
(Sundt). I Sunnmöre, där sänghyllor också förekommit, tycks den 
ha varit placerad på samma sätt som i våra västsvenska exempel, 
d. v. s. över koven (kleven) vid ingångsdörren: »1 kova var der 
lem, d. v. s. flat tak, og herover fra raftal tu l manet et lofts-
rum, som kaldtes hj dl. — — Tidligere har den vret benyttet 
til soverum'.»1  Sänghylla vid främre gaveln i stugan har däremot 
på svenskt område förekommit i Frostviken i Jämtland i direkt 
samband med norska förekomster, såsom påpekats av Levi Johans-
son' och före honom av Nils Månsson Mandelgren'. 

Stugor med sovplats ovanför koven, liksom det nyssnämnda 
exemplet från Sunnmöre och från Björnstadgårdens »Årestue», 
möta också här och var i stugorna på svenskt område även 
utanför den av Erixon angivna gränsen för den egentliga säng-
hyllans förekomst, med tydliga sammanhang västerut till Norge. 
Från Evertsberg i Älvdalen, Dalarna, nämnes en sådan anordning 
under namnet kräva' f.: »Taket till kåven i sådana ryggåsstugor, 
där det från stugan var öppet in över kåven. Mellanväggen till 
farstun och kåven nådde endast upp till väggbandet. Själva 
öppningen här ovanför kallades kräva. Dylik anordning minns 
man från Risbergs .fäbodar men ej från själva byn.»5  — »Man 
brukade sova uppe på krävan, där det var varmt och gott. — 
Från stugan syntes det in över krävan, som var vinden över 

Ingelstad, Gammal byggningsskik, s. 24. 
2  ULMA, 1124: 2, s. 18 (från 1926): »en sovbrits tvärs över stugurummet 

vid inre gavelväggen i innertakshöjd i äldre ryggåsstugor, nu alla försvunna.» 
Jfr densamme i Jämten 1921, Bostadens utveckling i Frostviken. — Nord. 

Mus., EU, 1276, P. M. Lundin, Jormvattnet (plan). 
Atlas pl. 7, fig. 51. Jfr Erixon, Folkl. möbelkult. I, s. 23. 
Enl. Dalmålsordb. bet. kräva även »frambräda i förstukvisten» (Orsa), 

»hylla i förstukvisten, barfredshylla» (Orsa, Mora). Även »hela taket över 
förstubron» (Orsa). Möjl. överförd anv. av rspr. kräva, jfr bröst, bröstning. 

Från Lima är antecknat ett ord med besläktad betydelse, nämligen 1 a n-
hjälle (lanokitle) »vind över kåven öppen från förstugan». 

ULMA 5925, s. 6. 
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Bild 29. Stuga, ursprungligen eldhus, i flibodstället övre Garberg på Solleröns 
fastlandsmarker. Efter teckning av Gotth. Gustafsson 1988. I Gruddbo på 
Sollerön, s. 249: »Mjölkboden är bildad som en avbalkning i ett eldhus av 
den ursprungliga typen, med en timmervägg ej högre än till halva väggbandet 
i långväggarna. — — Typen synes tillhöra till övervägande del Västerdalarna. 

I det ålderdomliga ovansiljanområdet är den helt okänd» (s. 250). 

kåven. I Gulliksgården minns man denna anordning från några 
gamla stugor. »1  Denna anordning motsvarar rätt nära vad vi 
finna i de norska fallen, om vilka Erik Lundberg' vid diskussionen 
om Raudlandsstuen på Bygdöy, med dess kammare ovanpå för-
stuga och klave, yttrar följande: »När ingen dylik kammare är 
anordnad nyttjas dock gärna platsen ovan förstugan och kleven, 
uppe på paneltaket, såsom sängplats för ungfolket. Utrymmet 
står öppet mot stugan.» Som ett besläktat fall kan man väl 
också anse anordningen av ett av de mellersta rummen i Ornäs-
stugan, där ett smalt galleri eller loft, som också kan ha använts 
som sovplats, ordnats över taket på ett bredvidliggande, smalare 
rum (avträdet). En likartad anordning med mot stugan öppen 

i  ULMA 5925, s. 23. Jfr Erixon, Vägledn. 1931, s. 47 (Morastugan). 
2  Lundberg, Herremannens bostad, s. 236. 
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»hylla» över mjölkboden i en fäbodstuga finnes också från Sol-
lerön" (bild 29). Ett annat sådant fall, också där i en fäbod-
stuga, nämnes från Delsbo i Hälsingland', där man haft ligg-
platser för fäbodkullorna på skullen över koven i fäbodstugan, 
en anordning som här kallas du/s(t) eller dylst. Denna anordning 
synes för övrigt vara känd vid fäbodar också från andra håll i 
Hälsingland och Gästrikland, och kan möjligen sättas i samband 
med dessa trakters i andra avseenden betygade förbindelser västerut 
med Dalarna, Härjedalen och Tröndelagen.' 

Vissa former av sovplatser uppe på spismuren, som nämnas i 
äldre och yngre litteratur, kunna väl också anses besläktade 
härmed.' Rietz anför ett sådant fall från Västergötland', där 
det säges att t ärr e n »fordom var en nedsänkning av tross-
bottnen nära eldstaden, hvarest man låg varmt». En del andra 
fall beröras av Erixon i samband med att han redogör för finnarnas 
bruk av ugnen som sovplats.' Ett annat fall omnämnes från 
Dalsland', där en sådan anordning funnits i en numera bort-
riven stuga: »1 min farfars fars gamla stuga, som var byggd på 
1600-talet, brukade vi barn ofta samlas till lekar. Den stugan 
var märkvärdig. Ovanpå den väldiga bakugnen i stugan fanns 
ett rum, till vilket man kom upp medelst en trappa i själva 
spismuren. Detta rum hade ett enda fönster, som satt i taket 
och hade grönt glas.» Ett annat sådant fall nämnes av A. 
Sandkler från Lustorp i Köinge i Halland, där fyra trappsteg 
i muren ledde upp till utrymmet ovanpå ugnen, som här kallades 
pecommen (med tonvikt på första stavelsen) och kunde användas 
som sovplats. Linnes uppgift om en bondstuga i Virestad i 

G. Gustafsson, Eldhuset från Umsi, i Gruddbo, s. 250, se bild 30. 
2  ULMA 11376, uppteekn. 1937 av Britta Dalhielm. 

Det kan förtjäna att påpekas, att en bred hylla invid spisen över ingångs-
dörren till stugan, använd som upplagsplats, påträffas även på andra håll i 
Norden än i Sydv. Sverige. Se t. ex. bild 51 från Korsnäs i Österbotten hos 
J. Gardberg i Folklorist. o. etnogr. stud. V, s. 102 (kallad »lavan»). 

Jfr Linné, Diet. I: 91 om liggplatser på ugnen hos finnarna (o. 1750) 
som han kallar h j ä 11. Se även Runeberg, Älgskyttarne, andra sångens början, 
om tiggarna, såra hade sin sovplats på muren. 

Rz 774 b. 
Erixon, Folkl. möbelkultur I, s. 23. 

7  J. Jonasson, Några barndomsminnen från Rölanda, Hembygden 1931, s. 7. 
6  1 Vår bygd 1941, s. 20. 
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Småland' som också anföres av Erixon, hör väl snarare hit än 
till finnarnas sed att använda ugnen till liggplats: »Emillan 
grufwan och dörren är en trång uppgång på ugnen, på hwilken 
säden torkas tu l qwarns, och fattiga inhyses hjon få merendels 
här sit nattqwarter.» Också från Gästrikland och Hälsingland 
finnas uppgifter om att man brukat ugnen som sovplats.2  

Även utanför Sverige och Norge träffa vi på liknande an-
ordningar i boningshus, brukade som sovplatser. Direkta paral-
leller ha vi i det lågsachsiska huset, som emellertid även inrymmer 
stallplatser för husdjuren. Dessa hus ha f. ö. tvillingsängar i 
bottenvåningen i likhet med vad fallet är hos oss.' Sådana sov-
loft synas också ha varit vanliga på 1200-talets Island, då 
de stundom nämnas i släktsagorna. Gu5mundsson säger härom4: 
»Undertiden fandtes der i skålens ene ende ovenpå tvoerbjwlkene 
et loft (lopt), . . . som det synes i regelen i dennes yderste ende, 
nwrmest ved indgangen (Sturl. II, s. 149, 166) og ikke som Kayser 
mener i den inderste ende. Dette loft har vistnok — — i regelen 
vxret åbent imod skålen. — På dette loft fandtes undertiden 
seenge, hvor familjen da lå om natten (Njåla k. 129), og dette 
kunde således trxde i steden for et swngekammer.» Vi finna 
således här förhållanden som alldeles likna de västsvenska, vi 
förut gjort bekantskap med. Mycket likartade förhållanden på-
träffas även på de brittiska öarna, särskilt på Irland, där man 
också har sovloft vid båda ändarna av bostadshuset, till vilka 
man med hjälp av stegar kan nå från köket. Namnet på dessa 
loft är också i jr. lånat från nord. (1 ocht a, loft a) och antyder, 
att vi här ha ett gammalt historiskt samband mellan nordiska 
och irländska sovplatsanordningar.» 

Stor likhet med dessa nordiska anordningar av sovloft inne 
i stugan (och av ett särskilt i andra våningen liggande sovloft 
såsom i den norska »ramloftstugan») visa också andra för-
hållanden i det engelska huset i äldre tider.' Den nordiska 

Skånska resan 1749, s. 36. 
2  Se nedan s. 180 fr. Ockelbo och Valbo samt s. 181 Färila. 

Erixon, Folk!. möbelkult. s. 23. 
Privatboligen, s. 223 f. Jfr Heimskringla kap. 141 (Jönsson s. 332). Enl. 

denna källa vid fondgaveln. 
5  Se Campbell, Notes on the Irish House, Folkliv 1937, s. 222 samt 

nedan s. 90. 
6  Lundberg, Herremannens bost., s. 217, 221 f. 
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stugan är ju, om man tar bort dess funktioner som sovrum för 
husbondefolket och som kök, i åtskilligt analog med den gamla 
engelska hallen, som kombinerats med solarium-loftbod som ovan 
antytts i fråga om det sydgötiska huset (s. Si). I båda fallen 
är ingången normalt förlagd till ena gaveln, och vid den mot-
satta står långbordet med högsätet under sin »himling» i de 
norska stugorna, motsvarande the dais (kontinentens le da is) 
i samma funktion i den engelska hallen. Partiet längst fram i 
hallen, som motsvarar isl. flet och lågsaxiska husets fleet, är 
också förhöjt några steg över hallens golv för övrigt. Det är 
slottsherrens särskilda del av hallen, varifrån uppgången leder 
'till det privata sovrummet, the solar eller the withdrawin g- 
r o o m. Husfolket och eventuella gäster få tillbringa natten på 
de bänkar, som också i hallen gå längs långväggarna. Sovrummet 
(= solarium) är således förlagt till övervåningen i en mer 
eller mindre torn artad sidobyggnad, motsvarande ramloftstugans 
jungfrubur och sydgötiska husets ena härbre, alltså i princip 
samma lösning av flerrummigheten som dessa ge. Bottenvåningen 
under sovrummet brukas också här som förrådsrum eller källare 
(jfr uppsvenska »källarstugor» med sängplatser). Äldst tycks man 
också i England ha nöjt sig med ett rum i övre våningen. 

Det finnes emellertid ytterligare en likhet i fråga om anord-
ningarna vid ingången till stugan—hallen på nordisk och engelsk 
botten. Vid nedre gaveln fanns ofta en smal korridor, inbyggd 
i hallen men skild från den genom en enkel trävägg, the 
s cr e ens, liksom kåven (kleven) är i de nordiska exemplen, och 
ovanpå denna avbalkning fanns ett mot hallen öppet loft, »the 
minstrels gallery»,' fastän denna här har en annan uppgift än 
att tjäna som liggplats. 

I England som i Norden har således hallen—stugan i äldre 
tid hållit sig tämligen oförändrad i en form, som går tillbaka 
bortom de senantika kulturimpulserna under merovingisk tid, men 
till denna har som ett annex vid gaveln (gavlarna) fogats en 
»loftbod» med sovplatser i övervåningen eller också har loftet 
vandrat in under stugans tak. På kontinenten har däremot det 
fortsatta sydländska inflytandet lett till att loftboden—solarium 
i form av en mer eller mindre öppen arkadhall blivit den för- 

Lundberg a. a. s. 221 f. och där anförd litteratur. 
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näma bostadens egentliga samlingssal, i anläggningar som Goslars 
Kaiserpfalz (1050) och Wartburgs Palas med sitt galleri (efter 
1150). Också benämningarna på dessa förnäma fränder till våra 
loftbodar vittna om sydligt sammanhang, pfalz och palas såväl 
som palais och palazzo som namn på arkadhusets övervåning 
stamma alla från Roms Palatium. Härtill återkomma vi i sam-
band Med frågan om övervåningens och loftets ursprung i mom. 
12 nedan. 

Vända vi oss så från Västeuropa till östligare delar av Europa, 
finna vi även där sänghyllor i olika former i bruk. Om deras 
förekomst säger A. Haberlandl följande sammanfattande ord: 
»In den Alphiitten Mittel- und Nordeuropas sehen wir die Be-• 
wohner sich auf den Dachboden zuräckziehen, in manchen Alpen-
tälern (Tirol und Vorarlberg) kommt ein solcher 'Schlafschlief' 
in einräumigen Rauchhätten noch im neunzehnten Jahrhundert 
vor, oder aber es waren in einer Ecke der Hiitte etwa in Man-
neshöhe Schlafstätten aus Brettern hergestellt. Auch in Engadin 
und a-nderwärts in der Ostschweiz findet man iiber der Ofenstube 
die Schlafkammer, in die man durch einen Einstieg in Ofenwinkel 
gelangt [jfr de svenska exemplen ovan s. 57 från Småland och 
Dalsland], dagegen kennt das Gebiet vom Etschland ostwärts 
nur die Schlafpritsche äber dem Ofen. . . . In den Kreis dieser 
Einrichtungen gehören ferner die hohen Schlafbähnen des Nordens 
und Grossrusslands, die als eine Art Zwischenboden in der Höhe 
des oberen Ofenrandes in die Stube eingebaut werden (Abbild. 
276). Reste dieser Einrichtung findet man im neun.zehnten Jahr-
hundert noch selbst in Mähren; das Wort polati deutet auf 
oströmische Herkunft (palatium) dieses 'Oberstockes', der hier 
als G-eschoss in der Wohnstube, nicht aber wie im Westen am 
ganzen Hausbau zur Ausfährung gelangte. Die Nutzung der 
warmen Oberluft im Oberteil des Gemaches tritt in diesen Ge-
genden (K. Rhamm) und anderwärts iibrigens auch bei der Anlage 
der Pritschen in den Dampfbädern sehr charakteristisch hervor.» — 
Utom ovannämnda bild (276) har Haberland en illustration av en 
besläktad typ från Bukowina (s. 480), en uppmurad förhöjning i sam-
band med eldstaden, som påminner om finnarnas sed att sova på 
ugnen. En rysk stuga med sådan sovhylla visas här på bild 30. 

Volkstilml. Kultur Europas (i Buschan II: 2), s. 474. 
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Bild 30. Rysk stuga med »poläti» (a). Jerhaturi, Räzan. Efter A. 0. Heikel, 
Rakennukset, Hfrs 1887, s. 85 (bild 88). 

Från slaviskt område omnämner också Moszynskil  förekomsten 
av dessa sovhyllor och säger om dem: »Ursprunget synes vara 
tydligt beträffande de lavar, som anbringas högt under inner-
taket, ofta över lägre liggande lavar (§ 554). De äro antagligen 
av sekundärt ursprung och användes till att börja med i bad-
stugdr. De badande kunde tydligtvis skaffa sig mer ånga och 
värme nära innertaket, och därför anbragtes lavarna så högt som 
möjligt. Vi hava redan omnämnt i kap. 17, att den nordslaviska 
stugan härleder sig från badstugan, eller att den efterbildar den-
samma ganska väl; det är därför helt naturligt, att den skall 
ha högt anbragta lavar. Dylika finnas huvudsakligen i storryska 
stugor; de ha dock till helt nyligen levat kvar här och där i 
Vit- och Lillryssland samt t. o. m. i en viss trakt i östra Böhmen. 
Detta bevisar, att de fordom voro mycket spridda på nordslaviskt 
område. Även om deras benämning, likasom också på badstugan, 
icke är inhemsk, är den dock gammal och återkommer i Ryssland 
(storry. paati, vitry. pataci) samt i Böhmen (tjeck. dial. palåc)». 
Även Zelenin2  talar om dessa sovhyllor och deras benämningar: 
»Als obligatorisches Zubehör einer grossrussischen und weiss-
russischen Wohnstube gelten die den Ukrainern fremden polåti, 

Kultura ludowa skovian, § 595 sv. övers. s. 307. 
Zelenin, Russische Volkskunde, s. 276. Jfr Posch a. a. s. 52. 
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ein hochaufgerichteter breiter Boden zum Schlafen (wr. pylåtsi, 
poly; von spätgriech. nalchtov; sgrr. zuweilen chory). Er wird 
80 cm niedriger als die Decke eingerichtet und erstreckt sich 
gewöhnlich von der Seite des Ofens bis zur gegeniiberliegenden 
Wand. In der russischen Wohnstube ist er wahrscheinlich als 
Nachahmung der fiir die Sånger bestimmten Kirchenchöre ent-
standen, die ehemals polåti und heutzutage chory genannt werden.» 
En antydan om spridningen av denna företeelse ger han vidare 
i annat sammanhang': »Die hohen grr. polåti unter der Decke 
des Hauses sind auch der Kirchenarchitektur entnommen worden, 
wovon ihr griechischer Name Zeugnis ablegt; das gänzliche Fehlen 
der polåti im Säden, bei den Ukrainern, beweist aber, dass sie 
nicht direkt aus Griechenland iibernommen wurden.» Som synes 
möta vi således här samma benämning på sovhyllan i öster som 
vi fann på den festsal (p f al z, p al a s) i väster, varmed även våra 
till sovbruk avsedda loftbodar sammanhänga. Till detta förhållande 
återkomma vi senare (s. 88 f.). 

Även från Finland finnas sovhyllor motsvarande de slaviska. 
De nämnas flerstädes hos Sirelius2  som också avbildat en sådan 
anordning. Även Suolahti omnämner dem.' Den av Sirelius av-
bildade stugan har sovlaven över ingångsdörren (och dörrsängen!) 
liksom sänghyllan i Västsverige. 

11. Sänghyllor i fähus och andra uthus. 

Nordisk allmoge hade i äldre tid inte alltid sina sovplatser 
inne i stugan. Tvärtom förlade i synnerhet ungdomen, åtminstone 
under sommaren, men ofta även på vintern, sina sovställen till 
andra lokaler. Trångboddheten i stugan tvingade nog ofta till 
sådana utflyttningar. En annan orsak var ungdomens av sam-
hället godkända frieriseder. I det föregående har redan talats 
om sovplatser i de norska ra mloftstugornas »jungfrubur» och i 
svenska loftbodar, som t. ex. »hedningshuset» från Malung. Om 
utbredningen av »parhärbren» av denna typ har redan ovan 
talats (s. 24). Även vanliga stolpbodar ha använts som säng- 

' a. a. s. 285. 
Suomen kansanomaista kultt. II, s. 188, bild 218 s. 189 m. fl. 
L'&uve finnoise (1930), s. 42: »En effet, dans inne et l'autre (en salle et 

en l'ftuve) il y avait un fourneau presque identique, et souvent la salle aait 
munie, pres du toit, d'une éstrade ön l'on dormait.» 
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bodar, åtminstone i Väster-
botten, Hälsingland och Da-
larna.' För bruket att använda 
gavelhärbrena i det sydgötiska 
huset som sovplatser samt bru-
ket av särskilda sängloft i 
härbrenas övervåningar har 
Erixon a. a. lämnat en över-
siktlig redogörelse (de första 
förekomma s. om linjen Borg-
holm —Hj o—Mariestad—lTdde-
valla, de senare »i så gott som 
alla landskap norr om Skåne 
—Halland och Bohuslän). Se-
den att sova i stolpbodar före-
kommer utom Sverige även i 
Norge, Finland och Balticum, 
på många ställen i Östeuropa, 
i Nedersachsen samt i ny. 
Spanien. Loftbodarnas över- Karta III. Sänghyllornas förekomst i 

Skandinavien. 
våning har använts på samma 1. Förekomst av sänghyllor i stugor. 

2. Förekomst av sovhjällar i fähus etc. 
sätt i Norge som i Sverige. 
Även i foderlador och på foderskullar sov man gärna, åtminstone 
mera tillfälligt, på många håll, och även trösklador ha använts 
för samma ändamål.' Även i stallet har den manliga ungdomen.' 
på vissa håll, bl. a. i Dalarna, brukat ha sina sängplatser. 

Av större intresse för frågan om översängens uppkomst är 
förekomsten av liggplatser i fähuset, särskilt på en därför an-
ordnad halvskulle, där den kvinnliga ungdomen sommartid och 
ofta även vintertid brukade sova. Rörande utbredningen av 
denna sed hänvisas till karta III samt till Erixons4  och Wikmans5  
utredningar härom. Dessa liggplatser ha, som särskilt Wikman 

Ofta kallad pigbod, flickbod, friarbod, se Wikman, Einl. der 
Ehe, s. 79 med anf. litteratur samt Erixon, Folkl. möbelkultur I, s. 19. 

Erixon, a. a. s. 18-19, från Venjan, Dal, och raaterialsaml. nedan s. 156 f. 
Erixon, a. a. s. 18, jfr om samma sed från Frankrike National Geographic 

Magazine 1940, vol. LXXVII, s. 221 (bild). 
4  Folkl. möbelkultur I, s. 18. 
5  Die Einleitung der Ehe, s. 77 f. och s. 165 f. 
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Bild 31. Fjöshjäll i Älvrosgården på Skansen. Härjedalen. Fot. Nord, museet. 

påpekat, valts med hänsyn till deras lämplighet som ostörda 
lokaler för ungdomens nattfrierier, och de ha främst brukats av 
den kvinnliga ungdomen. Men de ha också valts för att vinter-
tid utnyttja värmen från djuren.' Detta bruk är bäst betygat 
inom södra delen av vad Erixon kallat »det nordsvenska fäbod-
området» 2  mellan linjen Gävle—Arvika i söder och Ångerman-
älven i norr. Särskilt väl bevarad synes företeelsen vara i detta 
områdes västra delar i Värmland, Dalarna, Härjedalen (bild 31) 
och Jämtland. För detaljer hänvisas till beläggssamlingen IV: 3. 

Förhållandena i Norge hänga omedelbart samman med vad 
vi funnit i de svenska landskapen längs västgränsen. Om seden 
att låta flickor och pojkar ligga i fähuset lämnar Eilert Sundt 
ingående upplysningar', som visa sedens stora utbredning där 
vid mitten av förra århundradet. Uppgifter om förekomst av 
sovhyllor i dessa utrymmen hade redan hundra år tidigare Knud 

1  Se ovan s. 60 f. och materialsaml. s. 156 f. 
Erixon, Svensk kulturgeografi, Sv. kulturbilder IX, s. 
Om SEedeligheds-Tilstanden i Norge, Chra 1857, s. 36 if. 
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Leem, som talade om' hur flickorna brukade ta emot sina friare, 
när de under helgdagsnätterna lågo på fj ös gi elden. Och Th. 
Hoverstad ger 1909 detaljerade uppgifter härom såväl som om 
dessa sovhyllors benämningar på olika håll.' Han säger: »For 
en 20-30 aar tillbake fandtes i en fjeldbygd som Valdres hj e 11 
i alle raustestuer og fjos, saafremt de ikke netop var nybygget. 
Og i laaven og loden ligger hjellen den dag i dag. Alle gamle 
folk vet vel at fortwlle om hvordan man for laa paa hjell, inde 
i stuen og i fjoset. Paa hjellen hide laa tjenestegutten, under 
tiden ogsaa smaagutter, — nede i fjoset laa budejen. Hensynen 
tu l buskapen krxvet at hun m a a tt e ligge der. Det var almen 
opfatning. Legdslemmer og landstrykere fik sig ogsaa som regel 
anvist fjoshjellen. Paa swtrene og i »legehus» i lierne, der man 
onnet i sommertiden, findes endnu vanlig hjell. Fra Syd-Valdres 
er fortalt at de endnu ligger paa hjell naar de onner i lierne. 
Paa Toten findes fremdeles hjell paa enkelte swtre; gjxtergutten 
plejet der att ligge paa den. — Rundt om i landet er hjell-
liggning o: at ligge paa halvloft inde og i fj os, vel kjendt. 
Kun har hjellen mange steder andre navne» (och så uppräknas 
dessa, se därom nedan s. 160 f.). Hoverstad menar, att man 
av namnet Hjalle8  (av honom tolkat som == han som ligger paa 
hjell), på trälen, som så ogärna ville skiljas från sin svin a-
geyms lu men som fick släppa till sitt hjärta i stället för II2gnis, 
kan dra slutsatsen, att man under forntiden låtit trälarna ligga 
på hjällarna liksom tjänarna i senare tid fått göra. Att hjäll 
skulle funnits t. o. m. i svinhuset söker han göra troligt genom 
påpekandet, att »i Nordfjord er velkjendt, at man laa paa 
smalefjoslemen o: hjellen i saue- og gjetehus», samt genom hän-
visning till historien om Torleiv spake och Halvdan svarte, som 
sovo i svinhuset och drömde där. 

Om förhållandet i Gudbrandsdalen säger Sandvie bl. a.: 
»Fjoset er delt i midten av en tverrvegg, som barer sin del av 
takåsene — — Her er ingen dor, bare en stor åpning. I rostet 
på hver side av den strekker et gulv på ca. 3 meter sig frem 
til begge kanter. Dette er det såkalte mosetrev [= där renlaven 

Een liden Glose-bog, 1743, s. 58. 
2  Trmllenavnet Hjalli, i Maal og Minne 1909, s. 101 f. Jfr nedan s. 160 f. 
8  I Akv. och Viplsungasaga, kap. 87, jfr. K. Aubert i M. o. M. 1909, s. 162. 
4  De sandvigske saml. 1928, s. 99 f. 

5-43169 Manne Eriksson 
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förvarades] — — På den annen side over &oren inn tu l naut-
garden ligger et lignende gulv, men ikke så bredt. Her hadde 
budejen og underbudejen sine senger; stigen hvorpå de klatret 
op, står ennu i kroken ved siden av. Fra umindelige tider av 
var det her i Gudbrandsdalen alminnelig at budejen lå i fifflet. 
Tildels holder skikken sig ennu på enkelte gårder.» 

Förhållandena i Norden ha haft motsvarigheter även nere på 
kontinenten. Också där ha ekonomihusens vindar brukats som 
sovplatser för tjänstefolket. De stora förvaringsutrymmena vid 
sidorna av »die Diele» (bild 32) i det lågsachsiska huset ligga ju 
på visst sätt »inne i stugan», och deras överdel med benämningen 
hille eller hill  f., har enligt Grimm' i många trakter i Västfalen 
och Nedersachsen genom särskilda avbalkningar delats upp till 
sovplatser för tjänarna, till rum för verktyg o. s. v. Äldre upp-
gifter om samma sak från lågtyskt område återfinnas bl. a. hos 
Schiller-Liibben2, t. ex. »hi 11 e n rustici vocant dormitoria, qux 
ad latera domuum prwparata sunt, sub quibus stabula pecudum» 
och »alse he des nachtes vp de hilde tho bedde gangen». Vad 
Schleswig-Holstein beträffar visa belägg hos Mensine, att seden 
i fråga även där varit känd. Från Pommern nämnes likaledes 
förekomsten av en »hochgelegener Schlafplatz im Stall» med 
namn som buten, kabuter e. d.4. Också från friesiskt och hol-
ländskt område möta uppgifter om att stallens och fähusens 
»vindar» varit i bruk som sovplatser. Från ostfrisiskt område 
föreligger vidare uppgifter om att gårdens tjänare brukat använda 
»h ill(e)» som sovplats' och i hela Holland har det förekommit, 
att h ild(e), h ilt (e), jämte uppgiften att tjäna som förvaringsplats 
för foder, även varit »het verblijf van de knechts»6. I Limburg, 
där motsvarande lokalitet under taket benämnts spieker eller 
zolder (jfr nedan s. 86 f.), har den också brukats som sovrum.7  

Deutsches Wörterbuch, art. Hill e. Jfr beläggsaml. nedan s. 161 f. 
Mittelniederd. Wörterbuch, art. Hl 11 e. 
Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch, art. Hill. 
R. Blnme, Wortgeographie des Landes Stargard, Teuthonista 1933. Jfr. 

även Pessler, Plattd. Wortatlas, s. 51 o. Rhein. Wörterb. VI, sp. 413: »0 r g e 1, 
Schlafkammer fiber dem Stall.» 

5  ten Doornkaat Koolman, Wb. d. ostfries. Sprache, art. Hill e, nedan s. 162. 
Woordenboek d. Nederl. Taal, art. lille, nedan s. 162. 
W. Roukens, Wort- -und Sachgeographie in NiederlAimburg, I A, s. 125. 

Jfr nedan s. 162 f. 
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Bild 32. »Flett» i lågsaehsiskt hus. Isernhagen vid Hannover. Nu i Vaterländisches 
Museum, Hannover. Efter W. Pessler, Das niedersitchsische Banernhaus, Hans 

und Hof im Nord. Raum II, s. 57. 

Som allmän uppgift om de äldre förhållandena i de sachsiska 
och frisiska husen uppger Meitzeni, att vid sidorna av den låga 
härden vid övre änden av »die Diele» fanns familjens sängar i 
form av trånga och rätt höga skåp, medan de kvinnliga tjänarna 
hade sina sovplatser på »hyllorna» ovanför korna och de manliga 
sina på motsvarande anordning över hästarnas plats. 

I direkt fortsättning från området med sovplatsanordningar 
på »hjällen» eller »tarren» e. d. i fähusen i de inre delarna av 
Skandinaviska halvön, och likaså på »de hill, hilde» inom låg-
tyskt, frisiskt och holländskt område, möta vi likartade traditioner 
även på engelskt område. Addy2  uppger således att ännu i 
mannaminne seden att sova på höloften över kreaturen varit i bruk 
i England, och han åberopar äldre källor som bevisa, att seden 
tidigare varit ännu mera allmän. Vi ha alltså fram till våra 
dagar haft ett sammanhängande område i nordvästra Europa, 
omfattande de gamla anglosaxiska, lågfrankiska, frisiska och 

i  Das deutsehe Haus, s. 10. Jfr Grohne, Das Bauernhaus, s. 52 f. 
2  The evolution of the english house, 4th ed., s. 99. 
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sachsiska samt nordiska dialekternas kärnområden med sådana 
sovplatser i stallen och med delvis likartade benämningar på 
sovplatserna (nord. hjäll, fris, hill, lty.-holl. hille, hild e, 
flaml. hi lt e samt ity. b al k e, eng. balk), vilket, vad denna 
detalj beträffar, måste tolkas som ett tecken på gammalt gemen-
samt kulturskick för hela detta område. Att seden i äldre tid 
förmodligen haft ännu större utbredning, förefaller sannolikt 
och bestyrker i så fall antagandet,, att vi här ha att göra med 
ett mycket ålderdomligt kulturdrag. Addy' anför efter Lange' 
Galenos beskrivning av grekiska bondgårdar från Mindre Asien 
under andra årh. av vår tideräkning. Både de enklare och de 
bättre gårdarna hyste folk och fä under samma tak, men de 
bättre hade särskilda sovrum vid sidan av en exedra vid husets 
bakre ända. Däröver fanns en övervåning med tre rum. Emel-
lertid fanns vid sidorna av huset över kreaturens plats också 
»rum»: »what their use was we are not directly told, but it is 
plain that they served partly for the purposes of husbandry and 
partly for sleeping rooms for the servants — —.» 

12. Sänghyllans och översängens ursprung. 

Efter denna summariska översikt över förekomsten av säng-
hyllor i Europa, är det skäl att sammanfatta de hittills vunna 
resultaten, innan de ordgeografiska och betydelsehistoriska frå-
gorna mera ingående tagas upp till behandling. 

Haberland5  och Bruno Schier4  ha båda sammanställt uppgifter 
om förekomster av sänghyllor på olika håll i vår världsdel, och 
de ha velat se ett historiskt samband mellan alla de skilda före-
komsterna. Senare ha dessa frågor behandlats av Sigurd Erixon5, 
och han har ej utan vidare varit villig att gå med på en sådan 

a. a. s. 105. 
Konrad Lange, Haus und Halle. Stud. zur Geschichte des antiken Wohn-

hauses und der Basilika. Leipz. 1885, s. 32, 33. 
Volkstämliche Kultur Europas (i Buschan II: 2), s. 474, jfr ovan s. 60. 
Hauslandschaften und Kulturbewegungen im östlichen Mitteleuropa, s. 330. 
Folkl. möbelkultur I, s. 23. Jfr hans Skultuna bruks historia I, s. 722: 

»Loftboden är för visso importerad från kontinenten vid vikingatidens slut eller 
början av medeltiden.» — Jfr även s. 243 i Hur Norge och Sverige mötas 
(Inst. f. sammenlign. kulturforskn., ser. A XV): »— den från sydväst och söder 
under tidig medeltid inkomna tvåvåniga loftboden med svalgång —.» 
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uppfattning, som innebure, att man på grund av dessa före-
teelsers vidsträckta utbredning i rummet måste tolka dem som 
ett allmäneuropeiskt kulturarv, lika gammalt som det fyrkantiga 
huset. Utanför det östeuropeiska badstuområdet, där de av Haber-
land och Schier berörda anordningarna säkerligen ha gammal 
hemortsrätt, ville Erixon i stället i hyllsängen och liknande 
anordningar se förelöpare till det söderifrån framträngande två-
våningshuset, loftboden. -Han säger härom: »Att övervåningens 
rum begagnats till sängkamrar karakteriserar just det tvåvåniga 
boningshussystemet i Sydeuropa, som sedan spritt sig till Väst-
europa och vissa delar av Mellaneuropa, och vartill motsvarig-
heter finnas redan under antiken, t. ex. i Pompeji. Dessa två-
våningssystemets förelöpare uppträda i en mångfald olika former. 
Även loftet över kåven eller kleven hör dit, och det var egentligen 
inom detta utrymme som sängloftet i våra boningshus först och 
mest konsekvent framväxte, och antagligen är det som en reflex 
därav som de nyss nämnda sänghyllorna i de sydgötiska stugorna 
böra betraktas. Möjligen äro fähushjällarna även de i sin tur 
en reflex härav.» Det här undersökta materialet synes bekräfta 
detta antagande. Erixon anför vidare ett uttalande av den norske 
forskaren H. Vreimi, varav framgår, att denne i fråga om de 
norska förhållandena synes mena, att hjällen—halvlämmen i 
stugan skulle vara en kopia av motsvarande anordning i fähuset. 
Erixon själv synes ej ta definitiv ställning till frågan om det 
inbördes åldersförhållandet mellan hjällen i stugan och i fähuset, 
men det förefaller snarast, som om han vore böjd att anse, att 
anordningarna skulle vara äldst i stugan. 

Att loftet över koven lika väl som loftbodarna — och ytterst 
således även översängarna — äro att anse som lån från medel-
havskulturen, tycks numera vara den härskande meningen både 
bland etnologer och arkitekturhistoriska forskare.' Sigurd Erixon, 

I Morgenbladet 1929, cit. efter Erixon a. a. s. 22. 
2  E. Lundberg, Herremannens bostad. Jfr även Lundberg, F1årstorp, s. 

225, i Arkeolog. studier tillägnade H. K. H. Kronprins Gustaf Adolf 1932: 
»Man torde kunna säga, att byggnader i mer än en våning hos oss alltid måste 
beteckna ett utländskt inflytande. överallt där två- eller flervåningshus här 
hemma uppträda som fasta typer, har man skäl att söka efter ursprungsformer 
i andra kulturkretsar. Men detta synes vara fallet icke endast hos oss utan 
även i de stora västeuropeiska kulturländerna. Trots att de förnäma romarna 
även i provinserna åt sig själva uppfört praktvillor i flera våningar, synes det 



70 

som får anses som den främste kännaren av hithörande frågor 
i Norden, har senast yttrat sig härom i ett föredrag vid kon-
gressen om »Hans und Hof» i Liibeck 19351  med en något 
reserverad anslutning till tanken, att tvåvåningshusen i Mellan-
europa och Norden ytterst skulle ha växt fram genom impulser 
från senantikens byggnadsformer i Medelhavsområdet: 

»Zu den lokal mehr begrenzten, aber schwer zu deutenden 
Hausformen gehört das zweistöckige Hans, das in vollentwickelter 
Gestalt mit einer Laube auf der Langseite oder rundherum im 
oberen Stock versehen ist. Wenn es richtig ist, dass diese Form 
vom Mittelmeergebiet, wo sie bereits in der Antike zu finden 
war, in verschiedenen Funktionen und Formen und zu verschie-
denen Zeiten nach Norden gewandert ist, so ist es a uch charak-
teristisch, dass die Schlafräume im oberen Stock untergebracht 
sind, während der untere Stock fiir Wirtschaftszwecke ausgeniitzt 
wird, oder als Viehstall, Kiiche und Wohnzimmer dient. Dieses 
deutet mehr auf eine Bauernsitte als auf bfirgerliche oder aristo-
kratische Kultur hin. Nicht nur die Bauernhäusern des Alpenge-
biets und Siid- und Mitteldeutschlands sind von diesen Formen in-
spiriert entstanden, sondern a,uch ein grosser Teil des Hausbestan-
des in West- und Stideuropa. Im Norden hat die Bauernkultur 
diese Form nur als Wirtschaftshaus und Sommerschlafraum auf-
genommen. ner das Alter weiss man hier nur, dass die Form 
bereits während des friihen Mittelalter in Gebrauch gewesen ist, 
z. B. auf Gotland, wo eine merkwiirdige hoch ausgebildete Bauern-
steinarchitektur in solchen Formen noch zu studieren ist.» 

icke förr än under merovingisk tid hava blivit vanligt, att man mera allmänt 
byggde sina boningshus i flera våningar. Men på 700- och 800-talen tyckes 
det i stället hava blivit ett formligt mode att bygga på detta sätt. — — Även 
modet med läktare och emporer i kyrkornas västpartier, varpå våra kyrkor 
kunna uppvisa så många exempel, uppträder nu.» 

Tryckt i »Hans und Hof im nordischen Raum II», Leipzig 1937, s. 15 f. 
Jfr Erixon, Svenskt folkliv, Sthlm 1938. 



Kap. III. övervåningens ursprung i belysning av 
dess germanska och nordiska benämningar. 

1. Det sakliga Underlaget. 

Det vore en lockande uppgift att söka utreda hur och under 
vilka inflytelser övervåningen i sina skiftande former kommit 
att införas i de nordiska husen, vilka liksom germanernas hus 
för övrigt äldst säkerligen haft blott en våning. En viss ledning 
för bedömandet av frågan kan man säkerligen få genom iaktta-
gelser på det sparsamma arkeologiska materialet samt genom 
ett jämförande studium av bevarade rester av primitivare hus-
former, som ännu kunna påträffas här och var i Europa. En 
sådan översiktlig jämförande undersökning återstår emellertid 
ännu att göra.' 

I någon mån kan säkerligen också övervåningens historiska 
utveckling belysas genom' en undersökning av de ord, som på 
skilda håll varit eller äro i bruk som beteckningar för övervå-
ningar av enklare eller mera utvecklade typer. Redan en ord-
geografisk undersökning av dessa ord borde vara rätt givande, 
om den utsträcktes till hela det nordiska eller helst till hela det 
germanska språkområdet. Och en betydelsehistorisk analys, som 
följde ordens betydelseförskjutningar bakåt i tiden till de äldsta 

Jfr S. Erixon, Den rom. campagnans herdehyddor, i Arkeol. stud. tillägnade 
H. K. H. Kronprins Gustaf Adolf 1932, s. 261, där det säges: »Innan de på-
gående eller just avslutade grävningarna på alla de viktigaste hithörande fynd-
platserna hunnit offentliggöras och innan de pågående etnologiska undersök-
ningarna av vårt lands äldre folkliga byggnadsskick hunnit precisera sina 
resultat, är det givetvis för tidigt att lösa frågan om hithörande konstruktioners 
detaljer.» — Vissa förmodanden kunna dock göras på grund av vad hittills 
publicerats, och det kan redan på nuvarande stadium ha en viss betydelse att 
se i vilken riktning det sakliga materialet pekar och i vilket förhållande det 
står till det språkliga materialet. 
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urskiljbara skikten, borde även kunna ge värdefulla antydningar 
om hur den parallella sakliga utvecklingen har gått. Med en 
viss rätt kan man anta, att en enhetlig, över större områden 
utbredd terminologi bör vittna om hög ålder för ordens bruk i 
här åsyftad funktion, detta ej minst om utbredningsområdena 
splittrats genom inträngandet av yngre uttryck. Just reliktkarak-
tären hos en benämning — särskilt om den är förbunden med 
sakliga ålderdomligheter -- antyder en högre ålder hos denna 
än hos ord, vilka förekomma i mindre, slutna områden. En ter-
minologi, som starkt växlar från ort till ort, talar däremot när-
mast för en ung ålder både hos ordet och den därmed beteck-
nade saken. 

I de germanska språken finnas som beteckningar för husets 
övervåning ett antal lånord av romanskt ursprung. Dessa äro 
relativt lätta att komma till rätta med, då det gäller att från 
språklig synpunkt belysa flervåningshusets hemort och spridnings-
vägar inom Västeuropa. De tidfästa också denna hustyps första 
uppträdande bland germanerna där, och de vittna om att sak 
och ord först blivit kända hos de stammar, som under folkvand-
ringstid trängde in i områdena vid mellersta Rhen, särskilt 
frankerna, vilka bosatte sig bland en tidigare befolkning med 
romanskt språk och romersk kultur. I fullt bruk bland Väst-
europas germaner synas dock tvåvåningshusen ha kommit först 
under merovingertiden, men sedan bli de i stället så mycket van-
ligare.' Under inflytande från detta håll ha loftbyggnaderna 
snart nog också trängt upp till Norden, och där bli de under 
vikingatid eller tidig medeltid vanliga ända upp till Nordskan-
dinavien.3  

Även vissa germanska ord synas tidigt ha varit knutna till 
övervåningen i sådana lofthus .eller till de enklare halvloft och 
skullar, som under inflytande från dem kommo att införas även 
i andra hus. Härmed sammanhänger att åtskilliga av de ord i 
nordiska språk, som beteckna »loft» e. d., samtidigt tagits i bruk 
som benämning på »läktare» i kyrkorna, en anordning som till- 

Jfr Moszynski a. a. § 527: Denna stora olikhet i terminologien talar i 
varje fall icke för att innertak skulle ha varit i långvarigt och allmänt bruk 
hos nordslaverna. 

2  Jfr ovan s. 69, not 2. 
2  Jfr ovan s. 70. 
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hör samma kulturströmning men hos oss kan ha uppträtt tidigast 
efter kristendomens införande i Norden. 

Som nedan skall visas, kan man emellertid mycket väl tänka 
sig, att ännu tidigare förelöpare till övervåningen kunna ha 
funnits i form av enkla hyllor under takfallet eller (glesa) bott-
nar i höjd med takfoten, vilka täckt någon del av stugan. Om 
de existerat, bör man kunna förutsätta att också dessa haft 
språkliga beteckningar, som kunnat kvarleva fram till senare 
tider såsom namn på de yngre konstruktioner, som tagit arv 
efter dem. Det är således teoretiskt möjligt, att vissa ord för 
»loft» e. d. skulle kunna nå bakom det antydda romanska in-
flytandet på våra huskonstruktioner. Vad hithörande ordförråd 
kan gömma av upplysningar om ursprungligare förhållanden, 
borde kunna bringas i dagen genom en grundlig betydelsehisto-
risk och ordgeografisk analys därav. Här föreligger säkert en 
uppgift av stor betydelse för både språkvetenskap och etnologi. 

Att inom ramen för den undersökning, som här framlägges, 
söka fullt utreda dessa invecklade frågor, skulle dock föra för 
långt. Men som en nödvändig bakgrund till den i det följande 
givna framställningen om sänghyllornas och översängarnas ter-
minologi måste dock här en summarisk översikt försökas, som 
tar hänsyn både till det sakliga och det språkliga materialet — 
även med risk att de preliminära resultaten måste modifieras vid 
en senare grundligare utredning. 

De sakliga frågorna gälla bl. a. husens takkonstruktioner i 
äldre tider och de möjligheter dessa ha kunnat erbjuda för an-
bringande av något slags torkhyllor e. d. under takfallet. Redan 
i de mycket primitiva hyddor från sten- och bronsålder, varav 
rester blivit undersökta, kan man ha haft något slags anord-
ningar uppe under taket för torkning av olika slags föremål. 
Sådana galler för torkning förefinnas också t. ex. i lapparnas 
kåtor', och enkla galler eller risfiätade bottnar av motsvarande 
art påträffas för övrigt litet varstädes i primitiva bostäder både 
i Europa, Asien och Afrika'. Om sådana anordningar troligen 
ha funnits redan i ovala eller runda kojor med risflätade väggar, 

Se t. ex. Gudmundsson, Privatboligen, s. 111, bild 15 av stommen till 
en lappkåta med sådant galler samt E. Manker, Rajden går, s. 112 med bild 
av en påsso för torkning av ost. 

2  Jfr Moszyfiski, a. a. § 528 samt nedan s. 85; jfr Ity. f ii er räh m. 
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blevo möjligheterna att anbringa dem naturligtvis ännu större i 
rektangulära hus med högre takresning och med ås- eller sparr-
tak uppburna av klykstöd. De allra enklaste av dessa hyddor, 
kanske motsvarande den av Innocent avbildade interiören av ett 
»farm-house» från Cardiganshire (Wales) i England', lämnade nog 
ej värst stora utrymmen ovanför de korta »bitar», som vilade på 
klykstöden. Men om man ser på ett s. k. kämpagravshus från 
äldre järnålder sådant som det på bild 33 återgivna, den av 
J. Nihlen och Gerda Boöthius rekonstruerade »Lojsta hall» på 
Gotland', kunde det mycket väl tänkas att man i dem anbringat 
något slags hyllor över tvärbjälkarna (hanbjälkarna) för förvaring 
av åtskilliga ting, som man annars hade ont om plats för i den 
trånga bostaden'. 

Sådana »takhus» med »väggar» bestående av låga vallar av 
sten och jord hade, som de arkeologiska fynden visa, i regel i 
mitten ett par rader av stolpar för att bära upp takets åsar. 
Efter det namn dessa husrester ha på Gotland och Öland, har 
forskningen för denna hustyp upptagit benämningen »kämpagravs-
hus». I Norden förekomma huslämningar av denna förhistoriska 
typ framför allt i kusttrakterna. I vårt land träffas de således 
främst på Gotland och Öland. Men många sådana ha också på-
träffats längs fastlandskusten från Blekinge och Småland i söder 
upp till Uppland (t. ex. »huset» vid Råga invid Uppsala) och 
Hälsingland samt på Åland. Likaså ha sådana huslämningar på-
träffats i Skåne och Halland.' I Norge ha talrika sådana för- 

C. F. Innocent, The Development of the English Building Construction, 
Cambridge 1916, fig. 36. Se Lithberg, En takstolsstudie, i Arkeologiska studier 
tillägnade H. K. H. Kronprins Gustaf Adolf 1932, s. 247. 

2  Se J. NihMn—G. Boöthius, Gotländska gårdar och byar under äldre järn-
åldern, Sthlm 1933 (särskilt bilderna s. 98-99) samt H. Arbman, Germanischer 
Wohnbau in Schweden, i Haus und Hof im nord. Raum I, s. 93 f. 

2  Jfr G. Boöthius, Nordisk timmerbyggnadskonst, s. 36: »I stugans knappa 
förrådsutrymmen ha således hanbjälkarna kommit att spela en icke oväsentlig 
roll som förvaringsplats för olika saker.» 

Se M. Stenberger, Öland under ä. järnåldern, s. 159: »Det är alltså ett 
ej obetydligt antal husgrunder av kämpagravsliknande karaktär, vilka numera 
äro kända från det svenska fastlandet. — — Att de äro förhistoriska behöver 
ej betvivlas, och utan att göra sig skyldig till förhastade slutsatser kan man 
nog våga säga, att de tillhöra järnåldern. Närmare kan man enligt mitt för-
menande ej komma. Det är emellertid av vikt att konstatera, att långa, rek-
tangulära husgrunder av besläktad art med de öländsk-gotländska förekomma 
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Bild 33. Interiör av huset från Lojsta, Gotland. Rekonstruktion av Boöthius-
NihMn. Hans und Hof im Nord. Raum I, s. 99. 

historiska eller medeltida husgrund påträffats, särskilt i Dalene 
och på Jären i Rogaland samt på Lista i Väst Agderl. 

Inom Sverige synes denna hustyp ha varit i bruk inom ovan-
nämnda område under tiden från omkring Kr. f. till omkring 
500 e. Kr.' I västra Skandinavien fortlevde däremot typen ett 
inom fastlandssvenskt område, alltifrån Norrlands södra kustlandskap i norr 
till Skåne och Halland i söder. Många finnas dessutom på Åland. De ha i 
allmänhet ett utpräglat kustläge. — — För alla dessa hus torde vi få räkna 
med en i stort sett likartad takresning med taket nående ned till de låga 
grunderna av sten och jord och antingen vilande direkt på dessa eller uppburet 
av ett inre system av resta stolpar.» 

Se Stenberger a. a. s. 160 f. och där ang. litt. Jfr Jan Petersen, Gamle 
gårdsanlegg i Rogaland fra forhistorisk tid og middelalder, Oslo 1933, 1936 
(Instituttet f. sammenlign. kulturforskn. B, XXIII, XXXII) samt S. Grieg, 
Jernaldershus på Lista, Oslo 1934 (Inst. etc. B XXVII). 

2  Åtminstone vad gäller Öland och Gotland, jfr not 4 föreg. s. och Stenberger 
a, a. s. 187: »Kämpagravshusets första uppträdande i Skandinavien torde kunna 
förläggas till tiden omkring Kr. f. eller omedelbart dessförinnan och detta 
passar ju gott samman med de danska huslämningarna, av vilka de äldsta till-
höra århundradena närmast före Kr. f. Men kämpagravshuset har uppenbarligen 
aldrig fått full hemortsrätt på den skandinaviska halvön. Det har varit en 
byggnadstyp, vilken funnit sig väl tillrätta i de södra delarna av halvön, med 
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gott stycke in i medeltiden, och vid koloniseringen av Island och 
Grönland medfördes den till dessa områden, där den — om än 
i något förändrade former — kvarlevat fram mot våra dagar.' 
I Danmark synes samma typ ha uppträtt ännu tidigare, nämligen 
redan under förromersk järnålder.' Då rester av sådana hus även 
anträffats i nordvästra och västra Tyskland och i det förromerska 
England, samt då likartade hus alltjämt finnas i bruk t. ex. på 
öarna i Västerhavet, i Skottland och på Irland', tala starka skäl 
för att denna hustyp är av keltiskt ursprung och att den 
liksom tvåyåningshuset kanske ytterst stammar från Medelhavs-
kulturen, men från en tid, då denna ännu ej blivit identisk med 
romersk kultur'. 
en kil har den nått upp efter den svenska ostkusten över de åländska öarna 
till det sydnorrländska kustlandet och i Norge har den fattat fotfäste i den 
västra periferien. Av allt att döma har kämpagravshuset varit en utpräglad 
kustföreteelse.» — a. a. s. 202: »Vi ha i det föregående funnit att de husgrunder, 
vilka hittills kunnat dateras blivit ödelagda troligen vid tiden omkring 500 
e. Kr. — 

Stenberger a. a. s. 187: »Den teknik, som kommit till användning vid 
byggandet av dessa långa, men säkerligen låga salar, har haft sitt naturliga 
berättigande i trakter, där fina, rakvuxna stammar till blockhusbygge saknats 
eller varit svåra att anskaffa, alltså i utpräglade lövskogsbygder, samt därjämte 
i skoglösa trakter eller sådana med begränsad tillgång på byggvirke. På dylika 
ställen, såsom i det västliga Norges kusttrakter, har hustypen länge kunnat 
äga bestånd för att där som bostadshus försvinna först vid medeltidens mitt. 
Degraderat till uthusbyggnad kan det inom vissa områden ha existerat ännu 
längre. På Island, Färöarna och Grönland fick det under den norska bosättningen 
ny livsduglighet och till följd av dessa trakters säregna naturförhållanden har 
det inom de två förstnämnda områdena, liksom på Hebriderna, om än i delvis 
förändrat skick blivit bibehållet fram till vår tid.» 

Stenberger a. a. s. 179: »De danska huslämningarna tillhöra tiden för-
romersk järnålder—äldre folkvandringstid.» 

Stenberger a. a. s. 180 if. samt Å. Campbell, Notes on the Irish buse 
(i Folkliv 1937, s. 207 f.). 

Stenberger a. a. s. 185: »Vandringen genom norra Europas länder har lett 
till påvisandet av en hall-liknande byggnadstyp med utpräglat västlig orien-
tering. Kämpagravshuset, sådant det framträder i Norden under äldre romersk 
järnålder, är till hela sitt väsen en främmande företeelse utan rötter på skan-
dinaviskt område. Dess upprinnelse måste därför vara att söka utanför Norden. 
Från östra Europa är intet jämförelsematerial att hämta. Vi ha funnit att lik-
artade byggnader, långsmala och med taket uppburet av inre stolprader, saknas 
på nordtyskt område under förhistorisk tid. Den dimensionellt obetydliga, tunn-
väggiga fiätverkshyddan är här allenarådande. Däremot återfinnes huset med 
inre stolpar flerstädes i nordvästra och västra Europa, där det under äldre tid 



Bild 34. Astak. Efter V. Gudmunds- 
son: Privatboligen, fig. 20. 

a dtstafir, b innstaflr, c pvertriS, d skorå- 
raptar, e dvergar, f vagl, g langtisar, 

h meenides, i staficegjur, j raptar. 

Bild 36. Sparrtak. Efter V. Guö 
mundsson: Privatboligen, fig. 23. 
a dtstaflr, b innstafir, c hålfbitar, d sper- 

rur, e stathegjur, f skammbiti, 
g langbönd. 

Det treskeppiga västeuropeiska huset med sina bärande stolp-
konstruktioner dog emellertid inte helt ut i västra Skandinavien 
och Nordvästeuropa med kämpagravshusens försvinnande. Som 
nyss nämndes finnas alltjämt sådana hus kvar på iriskt och nord-
engelskt område så väl som på Färöarna och Island i nästan 
samma former som kämpagravshuset kan tänkas ha haft. En 
redogörelse för sådana nordiska hus på Island och deras tak-
konstruktioner har vi i Valtyr G-u5mundssons flera gånger tidigare 
nämnda Privatboligen på Island i sagatiden, där han även genom-
gått och i ljuset av nutida former sökt tolka fornspråkets hit-
hörande ordförråd. Till hans utredning om takkonstruktionerna 
är det också här anledning att anknyta.' Det är särskilt de 
typer, som han återger i fig. 20-23 (varav två här återges 
som bild 34-35) med tvärbjälkar (fivertH, bitar) över stolparna 
som bärare av åsar eller sparrar, som äro av intresse för frågan 
spelat stor roll, det uppträder under kelterherraväldet på de brittiska öarna 
och hör likaså hemma i den keltiska världen i västra delen av kontinenten. 
Det torde vara ofrånkomligt, att det är från väster eller sydväst, som denna 
byggnadsform vandrat upp och nått Norden.» — 

Stenberger refererar vidare s. 186 den danske forskaren Gudmund Hatts 
mening att typen ytterst skulle stamma från Medelhavskulturen: »Alltjämt 
finnas på vissa håll inom Medelhavsområdet tarvliga boningshus med stenväggar 
och inre fristående stolpar. Ytterst kan det vara från detta område som det 
västeuropeiska treskeppiga huset kommit, fört mot norr och nordväst av den 
keltiska kulturböljan under tidig järnålder», — således samma väg som den 
megalitiska gravbyggnadstekniken vandrat, påpekar Hatt. 

A. a. s. 166 if. och bilderna s. 124 f. Jfr Hoops Reallex. I, s. 381 f. 
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om hjällens ursprung. Dessa takkonstruktioner ha nämligen fort-
levat i västra Skandinavien och Västeuropa också i hustyper 
med väggar av trä. Vi finna närstående former i ekonomibyggna-
der i en stor del av Västergötland, i en form, som av A. Ro-
land' kallats »mesulakonstruktioner» (mesula < *midsula). Be-
släktade konstruktioner anträffas också i västdanska hus med 
hojsuler eller stritsuler samt i de danska hofremshusen 2  och i 
engelska hus där taken bäras av crucks eller /orks'. Motsvarig-
heter till dessa konstruktioner finnas också i det sachsiska och 
frisiska huset med tvärbjälkar mellan en rad stolpar i själva 
väggen och den inre rad av stolpar, som avgränsar »die Kiib-
bungen» från »die Diele», vilka tvärbjälkar faktiskt bära upp 
»die Hilden». Dessa ständer och deras överkonstruktion måste 
på något sätt sammanhänga med det ovan behandlade treskeppiga 
»keltiska» huset.' Hela denna grupp kan således ha haft något 

»Mesula»-konstruktioner, i Fataburen 1906, 5. 38 f. samt S. Ambrosiani, 
Storegården i Rackeby, Upps. 1913. — Om utbredningen i Västsverige av dylika 
konstruktioner, se närmare S. Erixon, Svensk kulturgeografi, i Sv. kulturbilder 5, 
kartan vid s. 20, där utbredningsområdet är streckat (18). Jfr Lithberg, En 
takstolsstudie, i Arkeol. stud. 1932 om motsv. konstruktioner på andra håll. 
Jfr även Erixon, Den romerska campagnans herdehyddor, i Arkeol. stud. 1932, 
s. 249 f. och s. 260 samt Erixon--Wallin, Västgötagårdar, s. 127 (karta s. 145). 
Västg. suga) och da. sule motsvaras av fsax. sil och firstsul i Lex bajuwar., 
se Lithberg a. a. s. 245. Jfr I. Götlind om västg. mes sul i Meijerborgs arkiv 
2, s. 70. — Hus med taken burna av klykstöd äro kända även på slaviskt 
område enligt Moszyfiski a. a. § 492 och 494. 

2  Se H. Zangenberg, Danske Bondergaarde, s. 80 f. (med fig. 58-64) samt 
karta över utbredningen av sulebyggninger i Jylland och på Fyen s. 87. Hej-
remsbyggninger (Udskudshuse) på samma karta, jfr konstruktionen enl. fig. 54. 
Jfr Chr. A. Jensen, Stolper og Suler (i Fortid og Nutid I, Kbhvn 1914), samt 
R. Mejborg, Gamle danske Hjern, Kbhvn 1888. Även J. Olrik i Hans und Hof 
im nord. Raum II, s. 69 f. 

8  Se t. ex. N. Lithberg, En takstolsstudie (i Arkeol. studier 1932) s. 242, 
Erixon, Den rom. campagnans herdehyddor, a. st. s. 261 med fig. 14 (efter 
C. F. Innocent), samt hans Some primitive constructions, i Folkliv 1937, s. 124 if. 
(jfr fig. 8 s. 133, capanna från Via Appia med sovlavar, som ha »hjäll». — Jfr 
vidare C. F. Innocent a. a. och Addy, The Evolution of the English House, 
London 1933. 

4  Jfr Stenberger a. a. s. 187, not 3 samt W. Pessler, Das niederdeutsche 
Bauernhaus, i Haus und Hof im nord. Raum II, s. 52 f. Även C. Tr«ois i 
samma arbete, s. 35 f., Der Hausbau am Westrand des germanischen Siedlungs-
raumes. Om tyska takkonstruktioner se även B. Schier, Das deutsche Hans, 
s. 620 f., där uppgifter lämnas om åstakens, resp. sparrtakens utbredning i Tysk- 



79 

slag av motsvarigheter just till dessa sachsiska »Hilden» över 
»die Siibbungen». Se vidare härom under behandlingen av h j äll, 
skunk m. fl. ord nedan. Sådana tvärbjälkar synas ha förekommit 
här och var även i timrade hus med stolpar från dessa bjälkar 
som stöd för åsarna i åstaket o. s. v.' I dessa fall rör det sig troli-
gen om påverkningar från den västliga (»kämpagravshus»-)typen. 

Dessa västligt orienterade takkonstruktioner, som bl. a. ka-
rakteriseras av tvärbjälkar över huset och bjälkstöd under dessa 
eller under takåsarna, synes sammanhänga med en annan väst-
ligt eller sydligt orienterad grupp av byggnadskonstruktioner, 
nämligen stavkonstruktionerna, skiftesverkshusen och korsvirkes-
husen.' Också dessa hänga historiskt tydligen på något sätt sam-
man med den nyssnämnda västliga gruppen vad takkonstruktio-
nerna beträffar. Som rester av sådana konstruktioner kan man väl 
även anse sådana hj äll ar nere vid takfoten i stugor med sparr-
tak, som återgives på bild 39 (s. 214) från Ringamåla i Blekinge. 

I äldre typer av knuttimrade hus, t. ex. i eldhus vid fäbodar 
i Dalarna och Härjedalen, liknande det som återgives på bild 4 
ovan3, i åtskilliga norrländska lador och andra hus, ofta där 

land. Det verkliga sparrtaket utan takås räknar han som en lågtysk uppfinning 
från o. 500-800 e. Kr., som sedan på stora områden undanträngt åstaket (a. a. 
s. 522). Om utbredningen av tak med stolpstöd kan vidare hänvisas till H. Rich-
ter, Hans und Hof in der Oberpfalz, (Bayerisch-Sfidostd. Hefte för Volkskunde 
1943, h. 1-3). Jfr H. Vreim i M. o. M. 1933. 

i  Egna iakttagelser från Uppland. 
Se härom t. ex. S. Erixon, Några bidrag till det nordiska husets historia, 

Fataburen 1917, s. 147, som nedan ytterligare citeras. Om korsvirkes- och skiftes-
verkshusens utbredning i vårt land se Erixon, Svensk kulturgeografi, i Svenska 
kulturbilder 5, kartan s. 20, gräns 15, resp. 12. Den första typen finnes således 
blott i Skåne, den senare också i Sydsverige upp till linjen Vänern—Vättern—
Ölands och Gotlands nordspets. En noggrann undersökning om skiftesverks-
husens typer och utbredning — också med upplysningar om deras takkonstruk-
tioner har gjorts av Mogens Clemmensen, Bulhuse 1—II, Kbhvn 1937, med 
spridningskarta i del II, Tavle 1-2. I Östsverige endast i kustområdet i Ble-
kinge och längs Kalmarsund. Jfr Erixon, Hur Norge o. Sverige mötas, s. 215. 

Se även Erixon, Folk'. möbelkultur, bild 4 och 5 från Älvdalen och 
Transtrand, samt Erixon, Några bidrag etc., Fataburen 1917, s. 177, fig. 28, 31 
o. s. 192, samt åtsk. bilder hos Erixon, Skansens kulturhistoriska avdelning, 
3 uppl. 1931, ex. fig. 9, 12-13, 18. I hus med »tredingstak» tjänstgöra dessa 
längsgående bjälkar som underlag för de korta bjälkar, som bära innertakets 
bräder, a. a. fig. 26 (Bollnässtugan), 44-45 (Laxbrostugan). Jfr benämningen 
»steckuåsar» i Älvros, Härjedalen, Vägledn. Skansens kulturhist. avd. 1931, s. 28. 
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konstruktionen icke längre synes ha någon funktion, finnes där-
emot en helt annan bjälkanordning, nämligen längsgående åsar 
från gavel till gavel i höjd med väggbanden eller något högre. 
De ha ingen betydelse för takens konstruktion (jfr bild 29). Dessa 
ranner, slinner, som åsarna kallas i Dalarna (jfr ranor i 
Västerbotten), tjäna i eldhusen till att hålla de tvärträn, som 
uppbära gryt- eller kittelhängaren. Att denna anordning är 
gammal råder ingen tvekan om, och den har stor utbredning 
inom de knuttimrade husens område i Europa. En bild som 3 
ovan visar alldeles samma konstruktion som de svenska, fastän 
den stammar från Kazan ej långt från Volgakröken i Ryssland. 
Dessa bjälkar ha tydligen sammanhängt med det knuttimrade 
huset ända från den tid, då det först kom i bruk i Norden. 

På dessa båda parallella åsar har stundom lagts bräder eller 
stänger tvärs över huset såsom ett slags partiellt innertak (jfr 
nedan s. 85) över härden som skydd för kokkärlen mot nedfallande 
sot, men stundom väl även för torkning av kött ra. m., en an-
ordning, som i Dalarna på sina håll kallas r ök hj äll.i Också 
här ha vi tydligen vissa ansatser till förvaringshyllor och halv-
hjällar över någon del av huset, som sannolikt ha högre ålder 
än den verkliga övervåningen. De »skullar» det här är fråga om, 
karakteriseras av att de gärna placerats tvärs över huset vid 
dess en a 1. båda g avlar, således i stark kontrast till den 
ovannämnda västliga typen med »skullar» under takfoten 
längs sidorna av huset. Vi finna åtskilliga exempel av den 
förra typen i skullar över fähuset vid många fäbodar åtminstone 
i sydligare delen av fäbodområdet, och materialsamlingarna nedan 
ha åtskilligt att säga om denna skulltyps förekomst i vårt land. 

Varifrån den knuttimrade hustypen kommit till oss och när 
den tidigast nått Norden kan kanske ännu icke sägas vara slut-
giltigt besvarade frågor. Då knuttimringstekniken behärskar hela 
Östeuropa, är i varje fall så mycket klart, att ett starkt samband 
råder mellan denna hustyp där och hos oss. Sigurd Erixon har 
härom yttrat2  den meningen, att knuttimringen ej gärna kan ha 
nått oss på den vanliga kulturvägen västerifrån, enär knuttimrade 
hus både i södra och västra Skandinavien antingen saknas eller 

Dalmålsordboken, art. rökhjäll med ill.; jfr nedan beläggsamlingen 
-till kap. VI, s. 223. 

2  Några bidrag etc., Fataburen 1917, s. 150. 
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i varje fall ej äro enrådande. »De flesta skälen tala i stället 
för att anse 'de östligare vägarna för de egentliga förmedlarna. 
Det är troligen öfver Oder- och Weichselområdena som Skandi-
navien till största delen nåtts af nu berörda företeelser», säger 
Erixon. Utbredningen av knuttimringstekniken i Östeuropa tyder 
på hög ålder för detta konstruktionssätt i dessa områden, spe-
ciellt i trakterna söder om Östersjön, som också förmedlat känne-
domen om knuttimringen till de finska folken. Och i sin tur ha sla-
verna och germanerna fått impulserna till denna teknik från anti-
kens kulturfolk, menar Erixon.' Av stor vikt härvidlag är det fyr-
sidiga husets likhet i sina grundformer överallt där det uppträder. 

Vi ha redan här ovan talat om den västliga hustypens ut-
bredning i Sydsverige och västra Skandinavien. I övre Östsverige 
är däremot det knuttim.rade huset nästan enrådande, »En av de 
viktigaste skillnaderna mellan svensk och norsk träarkitektur», 
säger Sigurd Erixon3, »är att knuttimringen så helt dominerar 
hos oss, medan i Norge stafkonstruktionen i olika former kraftigt 
fortlefver jämnsides därmed. — — Emellertid kan man i Sverige 
påträffa stafkonstruktionen alltjämt i en del hus — —. Den 
geografiska utbredningen af företeelsen är i Sverige, framför allt 
i senare tid, utprägladt västlig (företrädd speciellt i Dalarna och 
västra Norrland), medan i östra Sverige stafkonstruktionen är syn-
nerligen sällsynt.» 

Om vägen, som knuttimringstekniken kommit till vårt land 
på, med någorlunda stor säkerhet kan fastställas, föreligga också 
åtskilliga möjligheter att ange den tidsperiod, då den kommit i 
bruk här. Vi veta' att knuttimringen varit känd i Södern sedan 
mycket gammal tid, och man menar att de klassiska folkens rek-
tangulära hus, det grekiska megaron-huset och romarnas atrium, 
äro i sten översatta former från det timrade huset.3  Det äldsta 
fyndet av verklig knuttimring, som för närvarande är känt, synes 
vara ett hus från pålbyn Castione i norra Italien från omkring 
1500 före Kr.' I Södra Tyskland synes också knuttimringstek-
niken ha nått fram till hög fulländning redan under senare delen 

A. a. s.149. 2  A. a. 8.147. 
3  Se t. ex. H. Reinerth, Haus und Hof im vorgeschichtlichen Norden, i Hans 

und Hof im nord. Raum I, s. 17. 
Erixon, Några bidrag etc., s. 146, efter Montelius, Boning, graf och tem-

pel, i Ant. Tidskr. 21: 1, s. 55; jfr De forhist. tider i Europa I, bild s. 296. 
6-43169 Manne Eriksson 
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av bronsåldern, vilket visas av fynd gjorda vid Buchau i Ober-
schwaben1  och tekniken synes ha varit vanlig i Mellaneuropa 
under Hallstattid8  och i norra Tyskland har man funnit säkra 
rester av knuttimrade hus vid Perzanzigsjön i Pommern i en 
pålbyggnadsanläggning från yngre järnålder8. Vid samma tid 
synes också knuttimringstekniken ha varit väl känd hos oss.' 
»Hos oss känner man dylik konstruktion från äldre järnåldern, 
och dess seger är, om man frånser religiösa byggnader, så gott 
som vunnen i det egentliga Sverige åtminstone vid den historiska 
tidens början», säger Sigurd Erixon härom.8  Tydligt är också 
att denna teknik tidigare vunnit fotfäste i östra Sverige än väs-
terut, och att man där förr slopat de äldre formerna för de nya. 

Vi kunna således säga, att möjligheter åtminstone alltsedan ti-
den omkring Kr. f. skulle ha kunnat finnas för anordnande av 
sådana hyllor, som här åsyftas, under taken i nordiska hus. 
Om verkligen dessa möjligheter också ha utnyttjats är en annan 
fråga. I dessa äldre konstruktioner, som vi kunna kalla den 
västliga sparrtakskonstruktionen och den östliga med på gavlarna 
av huset vilande åstakkonstruktionen, föreligga också två prin-
cipiellt skilda möjligheter för anbringande av sådana »hyllor»: 
på tvärbanden längs husets långsidor och på långåsarna vid hu-
sens gavlar. Av båda dessa konstruktioner finnas spår i nutidens 
folkliga byggnadskonst och förmodligen även i ordförrådet. Förut 
har nämnts »hjällarna» (eller vad de kallats) vid takfoten längs stu-
gornas långväggar, som särskilt påträffas i det lågsachsiska huset, 
men som har många motsvarigheter också hos oss. Här kan i för-
bigående påpekas att verkliga innertak ofta ligga på åsar som gå 
tvärs över huset. En annan utlöpare från den västra typens tvärs 
över huset gående bjälkar är troligen också de över stora om-
råden även i östra Sverige så vanliga »kronstängerna», som i 

Se H. Reinerth, a. a. s. 21 f., bilder från bronsåldern i knuttimringsteknik 
19 a och b, 20, de båda sista från Buchau (rekonstr. och original). Jfr vidare 
Reinerth, Die Wasserburg Buchau, Augsburg 1928 och samme förf. Das Feder-
seemoor als Siedlungsland des Vorzeitmenschen. Augsburg 1929. 

Erixon a. a. s. 149. 
8  A. a. s. 149. 

A. a. s. 150. Jfr fynd av knuttimring i gravkista från början av 300-t. 
e. Kr. från gravfältet vid Gödåker i Uppland, enligt G. Ekholm, Fornvännen 
1925, s. 333 f. 

Erixon a. a. s. 146 f. 
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vissa fall motsvaras av verkliga bjälkar på samma platser. Det 
kan påpekas redan här, att de på kronstängerna, eller hjäll-
stängerna, som de på andra håll kallas, lagda, med husets 
längdriktning parallella lösa stängerna bilda »hyllor», som I princip 
äro likartade med de nyssnämnda. Deras benämningar (hj äll 
etc.) vittna också tydligt om sambandet med dessa andra hyllor. 
Å andra sidan ha vi också spår av »skullarna» över långåsarna 
utanför det östsvenska knuttimringsområdet. Här kan erinras 
om »briken», hyllan i höjd med långväggarna på gaveln i hal-
ländska stugor', som nära motsvarar dels t. ex. den högre gavel-
laven i eldhus i Dalarna, det s. k. »altaret», en anordning väl 
känd också från andra håll, dels halvloften över högsätesplatsen 
på gaveln i norska stugor, som ovan ha berörts'. Hit höra säker-
ligen också tarre-anordningarna över stugans ingångsdörr i västra 
Sverige. Här ha emellertid tendenser från tvåvåningshuset-loft-
boden säkerligen också spelat in. 

Vissa enkla bjälklagskonstruktioner — längs- eller tvärgå-
ende — finnas således praktiskt taget i alla nordiska hus som nu 
kunna studeras, och sådana konstruktioner påträffas vidare litet 
varstädes i Europa som förelöpare till innertak och övervåningar. 
I sina mera utvecklade former synas de alla mer eller mindre 
vara beroende av påverkan från loftbyggnaderna och Västeuropa. 
I Östeuropa synas således innertak och övervåningar vara rätt 
sällsynta företeelser. Så säger t. ex. Moszyitski på tal om denna 
sak3: »De flesta slaviska ekonomibyggnader sakna innertak. 
Undantagsvis har i några trakter av nordslaviskt område (i södra 
Mellanpolesien) kvarlevat minnen om de tider, då det antag-
ligen icke heller fanns något innertak i bostadshus. Dylika bo- 
städer — — voro fordom överallt de förhärskande på balkan- 
slaviskt område, och i många trakter kan man ännu i dag få se 
dem där.» Det finnes också vissa tecken på att skullar i uthusen 
hos oss varit vanligare i äldre tid i Västsverige än i Östsverige, 
och att således de västliga takkonstruktionerna gynnat bruket 
av sådana. I varje fall synes man ännu på 1770-talet mer eller 

Se t. ex. S. Erixon, Skansens kulturhist. avdeln. 1931, s. 104: »Den 
inre gavelväggen mitt emot ingången har i höjd med långväggarna en hylla, 
brick en, på vilken stå fat och stop av tenn och glaserad lera.» 

2  Se ovan s. 52 f. 
Moszyfiski a. a § 525; jfr för Tyskland Grohne, Das Bauernhaus, s. 150. 
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mindre ha saknat skullar över fähusen i norra Småland.' Ränne 
eller slinder över logarna synas däremot ha varit vanligare, men 
dessa anordningar höra till dem, som tydligen sedan gammalt 
hört till de tvärgående bjälkarnas område med deras förvarings-
utrymmen under takfallet vid husets långsidor. 

Vissa föregångare till innertaken, i form av ett system av 
bjälkar och stänger, uppträda här och var i Östeuropa med be-
nämningar av tyskt ursprung. Häri synes också ligga en antydan 
om att iden till dem införts dit från Mellaneuropa. Härom säger 
t. ex. Moszyliskis: »Om ursprunget till innertaket (såsom bjälklag 
eller ram av stänger o. d.) är dunkelt, gäller detta också för ur-
sprunget till de nyss nämnda tvärbjälkarna, som uppbära inner-
taket. Ett bjälklag, bestående av tvärbjälkar och en längsgående 
mittbjälke, begagnades fordom icke blott i allmogestugor utan 
även i herrgårdar och stadsbyggnader. Det anträffas även i Tysk-
land både i städer och på landsbygden. Sådana benämningar 
som 'belka', 'strangarz', 'tram' etc. ha antingen direkt inlånats 
från tyskan eller översatts från detta språk.» 

Om övervåningen, så som ovan antytts, i Nord- och Öst-
europa måste ses som ett uttryck för påverkningar från västra 
och södra Europa, måste säkerligen i huvudsak samma betraktelse-
sätt tillämpas även vid tolkningen av innertakens uppkomsts  
Som ovan nämnts ansåg Moszynski, att innertaket i Vitryssland 
och Polesien var en rätt ung företeelse, medan det däremot på 
slaviskt område i nordost troligen varit känt sedan länge.' De 
starkt växlande benämningar sådana innertak på olika håll även 
inom nordslaviskt område ha, anser han dock vara ett tecken på 
att de icke ens där ha kunnat vara i långvarigt och allmänt bruk.s 
Som ett slags förstadium till verkliga innertak vill Mozsyilski 

Se nedan under skulle s. 110, not 3, enligt uppgift hos Crielius 1772. 
1Vloszyiiski a. a. § 527; den nämnda mittbjälken motsvarar ty. Unter-

z u g. Enl. § 625 går den ty. benämningen Tram från polskt territorium över 
till lillryskt och särskilt vitryskt område. Jfr Grohne a. a. s. 150. 

Jfr härtill Erixons ovan s. 69 f. refererade uppfattning. 
Moszynski a. a. § 527; »Vad angår uppkomsten och åldern hos innertaken 

i olika nordslaviska länder är icke mycket bekant; i nordost ha de antagligen 
varit kända sedan länge. — — — Annat är förhållandet i Vitryssland och Pole-
sien. Där hör man antingen traditionen om gamla bostadshus utan innertak 
— — eller också finner man tydliga rester av brutet innertak.» 

5  a. a. § 527. 
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se de nämnda bjälklagen och stängerna, om vilka han säger': 
»Förutom inre takbjälklag anträffas här och var hos slaver an-
tingen nedanför innertaket, om ett dylikt finnes, eller också i 
jämnhöjd med övre väggkanterna, om innertak saknas, ett par 
eller några, eller ibland t. o. m. ett helt system rundtimmer, 
kluvna stockar eller stänger och störar. Om dessa stockar etc. 
äro två eller flera till antalet och tvärgående — — — liknar det 
hela mycket ett takbjälklag, ehuru detta här icke utgör något 
stöd för innertaket. I många Balkanländer vilar på dylika stockar 
och stänger ett galler eller flätverk av ris, som utgör ett slags 
partiellt tak över härden och ersätter det verkliga innertaket, 
som här saknas. Detta galler jämte flätverk bildar ett slags hjälle, 
som tjänstgör som tork- och rökplats samt förrådskammare. Dy-
lika flätverk anträffas även utanför slaviska gränser i Europa 
(t. ex. i Albanien) samt utanför Europa (i Asien, Afrika o. s. v.). 
De utgöra en rest från en mycket gammal tid.» 

Till anordningar av nu nämnt slag kunna möjligen åtskilliga 
av de ännu brukliga benämningarna för hyllor, halvloft och 
enkla övervåningar i de nordiska språken på ett tidigare stadium 
ha varit knutna. Det förefaller således sannolikt, att det Ity. 
h ill e och det nord. hj äll, såsom ovan närmare motiverats, ur-
sprungligen vid takkonstruktioner av »västlig» typ kunnat be-
teckna sådana »hyllor» längs husets sidor under takfallet, för 
vilka ordet ännu här och var brukas. Detsamma synes kunna 
vara fallet även med t ar r e i sin nord. betydelse »loft» eller 
»sänghylla», men också med de utom Norden vanligare bet. 
»torkställning, torkhylla» hos sydsv. t arr e och ty. darr e.2  

De nyss berörda etnografiska förhållandena tala således 1) dels 
om primitiva anordningar för torkning och förvaring av föremål 
under takfallet, vilka kunna vara urgamla, 2) dels om mera ut-
vecklade hyllor eller halvloft, som antagligen uppkommit genom 
en mycket tidig påverkan på Nordeuropas byggnadsformer från 
den gamla högkulturen. kring Medelhavet, och 3) dels slutligen 
om ett tredje, tydligt urskiljbart skikt, som bildas av de kon-
struktionsformer, som innebära införandet av en verklig över-
våning med eget golv, och som på mer eller mindre direkt väg 
ha övertagits från den romerska kulturen i Västeuropa, liksom 

a. a. § 528. 
2  Jfr dej mom. 10-11 nedan behandl. orden rand, ränne, slinder m. fl. 
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en motsvarande kulturimpuls fört övervåningen och andra medel-
havskulturens förvärv till Östeuropa.1  Dessa tvåvåningsbyggnader 
visa ej blott arkitekturhistoriskt utan även som ovan antytts språk-
ligt genom övervåningens benämningar, sitt samband med den 
antika kulturen. Och då vissa av dessa språkliga »ledfossil» upp-
träda både i Mellan- och Östeuropa, gör man säkert rätt i att 
betrakta alla förekomster av verkliga tvåvåningshus och loft-
byggnader norr om Alperna som en historiskt samman-
hängande grupp. De likheter, som i många fall onekligen 
förekomma mellan Öst- och Nordeuropa, behöva således icke, så 
som stundom skett, i detta fall förklaras genom att anta en in-
verkan österifrån på Norden. Likheten kan ju lika gärna bero 
på den för båda gemensamma källan. 

För att från språklig synpunkt fullt säkert kunna klarlägga 
dessa kulturförbindelser, skulle egentligen krävas en noggrann 
genomgång av alla lånade och inhemska ord, som brukats som 
benämningar för husets övervåning och andra liknande anord-
ningar.' En sådan undersökning av dessa ord (särskilt de latinska 
lånorden) med alla deras betydelseskiftningar skulle bidraga till 
att ge ännu fastare grund åt utforskandet av de nordeuropeiska 
bostadsformerna och deras historiska ursprung.' Här är, som 
redan sagts, ej platsen för en sådan undersökning, vilken för 
övrigt skulle fordra ett gemensamt arbete av många forskare 
inom de berörda språkområdena. 

2. Solarium, spicarium och astracum. 
Några hithörande romanska lånord i tyska dialekter ha in-

gående behandlats av forskningen med resultat, som torde stå 
sig för framtiden. Ett par av dessa ord ha redan berörts', /läm- 

' Jfr Moszynski, a. a. § 538, som på tal om vissa rökstugor bland västsla-
slaverna vill påvisa resultaten av en kulturvåg, som västerifrån gick till Ost-
alperna genom Österrike (o. år 1000 e. Kr.). 

2  Jfr T. Frings, Germania Romana, s. 88: »Eine vergleichende geographische 
und bedeutungsgeographische Geschichte des lateinischen Vokabulars auf dem 
Boden der Romania und Germania Romana miisste zu wichtigen kulturgeogra-
phischen und damit kulturgeschichtlichen Folgerungen und Erkenntnisse fiihren.» 

Det är givet att en sådan undersökning borde omfatta hela den grupp 
av latinska lånord i germanska språk som röra byggnadstekniken, såsom t. ex. 
påle, planka, regel, tegel, mur, kalk, port, källare o. s. v. 

Se ovan s. 41 och 66. 
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ligen holl. spieker och zolder, motsv. ty. speicher och söner. Det 
sista ordet är en direkt avkomling av antikens solarium (som i 
sin tur är en övers, av gr. t Xtax6v »solterrass») som namn på en 
öppen loggia i en övervåning. Sak såväl som ord torde redan 
under förkarolingisk tid ha upptagits av germanerna längs Rhen.1  
Ordet har av allt att döma en gång varit utbrett över hela det 
romaniserade området av Västtyskland från Alperna till Nordsjön 
samt i Gallien och Britannien. Nu påträffas avkomlingar av det 
gamla lat. solarium i den ffi.. betydelsen »övervåning, magasin» 
i Normandie, Picardie, Lothringen, Franche-Comt och Cham-
pagne samt, skilt därifrån, i väster i departementet Ille-et-Vilaine 
och i Gascogne. I sö. Frankrike kommer dessutom ett område 
med bet. »höskulle, lada» från Medelhavet upp till Elsass. Till 
detta sluter sig ett område i v. Tyskland med bet. »övervåning, 
altan», ett reliktområde för söller i alpområdet i v. Schweiz, 
vid nedre Rhen och i Nederländerna.' I feng. påträffas också 
samma ord i former som solor (s o 1 ar, sol er) såsom ovan redan 
nämnts. Att detta ord varit det äldsta i detta område brukade, 
synes framgå av att dess nuvarande utbredningsområde är sönder-
splittrat genom inträngande nya ord. Så har från hela det cen-
trala Frankrike ordet solarium trängts bort av granarium (fr. 
grenier »spannmålsvind») och på västtyskt område har det lika-
betydande spicarium (ty. speicher) gjort en lucka i solarium-
området, omfattande landskapen vid övre och mellersta Rhen.' 

i  Se Lundberg, Herremannens bostad, s. 347: »Under ifrågavarande tidsålder 
(= merovingisk och karolingisk) synas solarierna (på fhty. ikflvås) rent 
av hava blivit ett slags modebyggnad. Användningen sprider sig snabbt. I 
diktningen (Otfrid, Heliand) förlägges t. ex. Kristus och hans lärjungars påsk-
måltid till ett präktigt utstyrt solarium.» — Jfr Heyne, Das deutsche Wohnungs-
wesen, s. 80, samt grek. f)nsixT>ov, Apg. 1: 13, 9: 37, 39 och 20: 8. 

2  Se Th. Frings, Germania Romana, s. 6 och anm. s. 62; Kretschmer, Wort-
geographie, s. 132 samt W. Roukens, Wort- und Sachgeographie I A, s. 124 f. 

2  Se Th. Frings a. a. s. 6: »Bei den eindeutigen Fällen, die ich gewählt babe, 
lassen sich die Ursaehen aus der Sachgeschichte gewinnen. Der Untergang oder 
die Einsehränkung von solarium, die Ausbreitung von granarium und spicarium 
hängt zusammen mit der Preisgabe eines granarium und spicarium als geson-
derten Gebäudes, mit der Einbeziehung der Getreidelagerstätte ina Haus und 
der Entwieklung der Geschosse: solarium bezeichnet eine erste, spicarium eine 
zweite, besondere und entwiekelte Art des Geschossbaues, die mit der Geschichte 
des ober- und mittelrheinischen Hauses zusammenhängt.» Spicarium är 
belagt redan i Lex Balka (o. år 490). 
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Förändringar i byggnadsformerna anses i båda fallen ha varit 
avgörande för de nya ordens seger över det gamla, en gång 
tydligen över hela det romanska kolonisationsområdet utbredda 
solarium i bet. »övervåning». 

Ett annat ord, som också antyder övervåningens klassiska 
ursprung inom västgermanskt område, är ty. estrich, som stam-
mar från mlat. astracum, astrieum »stenläggning, botten av sten-
skärvor och murbruk» (ytterst från grek. 6aTpootov). Utom sin 
vanliga betydelse av »golv» har detta ord i Trierområdet i Väst-
tyskland samt i Schweiz och Tyrolen betydelsen »övervåning» 
(söller, dachraum). Alldeles samma betydelse möter vidare i it. 
dial. astreke (Neapel) och astraku (Sicilien, Kalabrien). De bety-
delser, som detta på romanskt område vitt spridda ord för övrigt 
har, intresserar mindre i detta sammanhang.' Men av stor vikt för 
övervåningens historia är dess betydelse av »rum under taket», 
som av de bevarade relikterna att döma en gång sträckt sig från 
Sicilien och Syclitalien över Alperna och Rhöne till Ardennerna. 
Frings har påvisat, att ordets utbredning i denna betydelse hänger 
samman med stenbyggnadens vandring åt norr, särskilt den sprid-
ning, som det s. k. lothringska huset fått från Medelhavet upp 
till Ardennerna.' 

3. Palatium. 
En östligare parallell till de nyss behandlade lånorden i västra 

Tyskland synes det i slav, språk uppträdande storry. pokiti ut-
göra.' Att detta ord så som Zelenin menat har något samband 
med de lika benämnda läktarna i den kyrkliga arkitekturen är 
otvivelaktigt. Men frågan är, om den storryska och vitryska 
stugans sovhyllor under taket inspirerats enbart av kyrkornas 
läktare. Namnet p olåti på de senare kan möjligen i stället vara 
övertaget från sovhyllorna. Det finnes ju, så som senare skall 
närmare beröras, en hel del fall, där ord för hyllor och skullar 
överförts till att även beteckna kyrkläktarna, vilket är lätt begrip-
ligt på grund av det historiska sambandet mellan dem.' Zelenin 

Se härom vidare Frings a. a. 5. 194 f. —Estrich etc. synes även ha kunnat 
beteckna vindskonstruktioner av trä i st. f. ursprung'. av betong, a. a. s. 196. 
Jfr vidare Kretschmer, Wortgeographie, s. 132 f. — ä. da. A str ag »Gulvilise». 

Se Frings a. a. s. 194, samt i Beiträge 52 (1928), s. 423 if. 
Se ovan s. 60 f. Jfr Posch a. a. s. 41 (besl. m. sv. fj öl). 
Skulle, hjäll, träv m. fl. se  nedan s. 95 m. fl. st. och 139. 
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har visserligen åberopat parallellen ry. chory, som betyder dela 
»sångläktare» och dels »sovhylla», men varken denna eller den ty. 
parallellen orgel som »orgelläktare» och »vindsrum»' synes oemot-
sägligt bevisa, att det kyrkliga ordet varit det primära i detta fall.. 
Zelenin och andra ha menat, att den ryska formen av ordet skulle 
komma direkt från sengr. 7; cc X ch o v , men Zelenin har själv på-
pekat, att pol å t i saknas i ukrainiskan och därför troligen kom-
mit in i storry. över Donauområdet.' Då ordet dessutom åter-
finnes även i vitry. paaci och tjeck. dial. palåc (i Böhmen), finnas 
starka skäl för att anta ett västligt ursprung för ordet och sätta 
det i samband med ty. palas, pfalz som benämning på en viss 
art av (förnämligare hus med) övervåning så som ovan s. 61 har 
gjorts. Att vi i båda fallen ha att göra med avkomlingar av lat. 
palatium är i varje fall säkert, ehuru tyskan (efter de välska 
förebilderna it. palazzo och fr. palais) förbundit ordet med 
de förnäma kejsarboningarna, medan de slaviska språken tagit 
samma ord i bruk för den blygsammare innebörden »läktare i 
kyrka» eller »sovhylla under taket i bondstugor». De senare 
måste dock ha fått sin betydelse av »upphöjd övervåning» från 
den förra, sedan ordet en gång kommit att bli beteckning för de 
kejserliga »loftbyggnaderna» i Tyskland. 

4. Loft, Laube och -löp. 

Med frågan om roftbyggnadernas härkomst och spridning på 
germanskt område sammanhänger också frågan om den tidigare 
betydelsen och den geografiska utbredningen av de båda besläk-
tade orden nord. loft och ty. laube. Det förefaller mycket sanno-
likt att betydelsen »loftbyggnad» eller »övervåning i en sådan» 
är mycket gammal hos dessa ord. Dessa betydelser hos ordet 
lopt—loft äro välkända från alla de nordiska fornspråken, och 
de äro alltjämt vanliga åtminstone i de ålderdomligare nynordiska 
dialekterna.' Att betydelserna varit i bruk här åtminstone sedan 

Rhein. Wörterbuch, art. Orgel 2: »Schlafkammer iiber dem Stall». 
2  D. Zelenin, Slavische Volkskunde, s. 276 f. Jfr Haberland, Busehan, Ill. 

Völkerunde II: 2, s. 475, som också menar att ordet har »oströmische Herkunft». 
Ordet är även inlånat i lapskan, no.lapp. /okitd, lova, »loft, galleri i 

kirke» samt »avsats, lem, flat terrasse i fjellsiden», sms. lok'ta-aite »stabbur», 
K. Nielsen, Lappisk ordbok II, s. 559. Jfr B. Collinder, Wörterverzeiebn. aug 
Härjedalen, s. 58; »Absatz eines Berges (Ober)geschoss». 
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vikingatid, framgår av att de återfinnas hos engelskans vid den 
tiden från de nord, språken lånade loft, det alltjämt vanligaste 
ordet för »rum uppe under taket» i detta språk." Även iriskan 
synes ha fått ordet från nordmännen, och de använda det allt-
jämt i former som lochta, lofta för att beteckna loftrummet (halv-
loftet)2, vilket för övrigt, liksom i Norden, gärna brukats som 
sovplats. Dessa förhållanden synas vittna om att nordborna tidi-
gare än angelsaxare och irer ha känt loftbyggnaden.5  

Starka skäl tala således för att ordet loft i de nordiska 
språken knutits till lofthusen alltifrån dessas första uppträdande 
här. Loftbodarna voro säkerligen också de första hus med verklig 
övervåning, som nordgermanerna lärde känna. I fvno. hade lopt 
n. betydelsen' »yverstova, serleg burloft» men också »hus med 
loft» (jämte betydelsen »loft, hjell»). I fsv.5  är också betydelsen 
»loftbyggnad, byggnad med övervåning» vanlig vid sidan av 
»övervåning», medan ä. danska belägg6  i allmänhet blott ha be-
tydelsen »övervåning». Man kan i detta sammanhang även er-
inra om de danska och svenska folkvisornas »högan loft» och 

Även i sms. som cock-loft, cockle-loft och skott. hen-loft, vinds-
utrymme» — vittnesbörd om att även här platsen ovan »hanbjälkarna» varit 
hönsens sittplats i gammal tid. Engelskans övriga ord för »vind» synas vara 
betydligt yngre (möjligen med undantag för balk för »skulle» i lador e. d., som 
ju också i samma bet, återkommer på kontinenten, se nedan). Åttio (av fr. 
attique) enl. Sh. Oxford Dictionary belagt först 1724, garret (av fr. garite, 
guarite, jfr fr. guerite, av urgerm. *warjan, jfr ty. wart e) fr. 1483. — lä. eng. 
kunde även shelf (ags. scylfe, jfr nord. -skialf) ha den närstående bet. »våning» 
(jämte »hylla, bänk» eller »sängplats»), se Aakjeer Rilla etc. (i Stud. t. V. Dahle-
rup 1934, s. 52 if.). 

Se Å. Campbell, Notes on the Irish House, Folkliv 1937, s. 222; jfr 
P. S. Dinneen, Irish-Engl. Dictionary, s. 669, 670; jfr nedan s. 153 om »loft» 
som benämning på sovloft. 

Då ags. har solor etc, för lat. solarium tydligen var känt i Britannien 
före inlånet av nord. loft, är det troligt, att den därmed betecknade över-
våningen varit av annan art än de senare (sten- i st. f. träbyggnader?). 

Enl. Heegstad-Torp, Gno. ordb.: Fritzner har i sin ordbok ett mycket 
stort antal belägg på bet. »hus med loft» såväl som på bet. »övervåning i så-
dant hus». Även bet. »halvloft» vanlig, se t. ex. Olavs s. helga, kap. 141 (anv. 
som sovplats i stuga). 

Söderwall, Ordb. art. 1 o p t, med hänv. till Hildebrand, Sveriges medel-
tid I, s. 157, 420, 428, o. HylMn-Cavallius, Wärend II, s. 203. 

6  Kalkar, Ordbog II, s. 831: solarium domus men även lacunar, jfr 
nyare skånska och hall. dial. 'nedan! Dessutom har ä. danska betydelsen 
etage, stokkvxrk. 
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»jungfrubur» som de förnäma damernas sovplats. De nynorska 
dialekterna ha, t. ex. i Telemarken, bevarat betydelsen »stabbur» 
hos ordet loft' medan t. ex. Trondheimstrakten har »overvx-
relse» och den vanligaste betydelsen är »Rum med eget Gulv 
under Taget i et Huus» (synon. hj ell, tr ev, lem m. fl.)». För 
Sydslesvig uppger Zangenberg att »Rummet i Taget over Stu-
erne kaldtes L of t» (Sydslesvig s. 119). För de svenska dialek-
terna uppger Rietz' betydelsen »ovanrum, nattstuga» i området 
från Hälsingland till Blekinge, medan »vind» uppträder i Göta-
land och »tak i rum» i Skåne och Halland. 

En närmare genomgång av nutida svenskt dialektmaterial 
visar, att Rietz' geografiska fördelning av betydelserna i huvud-
sak är riktig. 

1. Betydelsen »övervåning» (i loftbyggnad) återfinnes således 
i Blekinge', Småland', Södermanland', Västmanland', Dalsland' 
och Dalarna' samt i Finland'''. Betydelsen »vind» i allmänhet 
(dock ofta bod- eller magasinsvind) är likaså väl känd från 
Skåne", Halland'', Västergötland'', Dalsland'', Värmland" samt 

Se HEegstad-Torp, Gno. ordbok, art. 1 o p t, bet. 3-4. 
2  Aasen, Ordbog. 

Ordbok s. 411 a. 
Från Lister enl. Erixon, Blekingeboken 1940, s. 68: »Öller använder i 

sin Jämshögsbeskrivning år 1800 även beteckningen 'loft' eller 'härbärgshus' 
eller 'kåve' (om själva byggnaden). Loftets övervåning benämde han då 'sädes-
loft'. Ordet loft har f. ö., i överensstämmelse med dess ursprungliga betydelse, 
i Listers hd blott nyttjats om övervåningen.» 

5  Belägg i LAL från Mo, S. Vedbo och Västbo hdr. 
6  Från Mellösa, ULMA 10200. 

Äldre belägg från Herweghr, Ordb., s. 93: »en öfverbyggnad på ett hus, 
nattstuga». 

Uppt. 1936 av F. Hedblom från Håbol: andra våningen i en nattstuga. 
9  Belägg i Dalmålsordb. från Älvdalen, Mora, Sollerön, Ore och Äl. 

29  Från Österbotten, m. och v. Nyland enl. Wessman, Saml. av ord; jfr 
1 of tes-kove hos Vendell, s. 558. 

Enligt uppt. i LAL ordets vanligaste bet. i hela Skåne. 
12  KaMn, Fageredsmålet; jfr Rietz 411 a. Möller, Ordb. uppger bet. »vind, 

spannmålsloft» från Hall, samt från N. Åsbo hd i Skåne. 
13  Belägg för denna betydelse finnas i Västgötaordb. från Väne, Flundre, 

Ale och Vättle hdr i v. delen av landskapet samt från Gäsene, Barne och Vilske 
i mellersta och från Vartofta i ö. delen. Dessutom uppt. av F. Hedblom 1936 
från Kållands och Ås hdr. — Jfr Hof, Dial. vestrogothica. 

14  Enligt uppt. av F. Hedblom 1936 från Nössemark, Tydje och Ör. 
15  Enligt uppg. av fil. mag. R. Broberg 1943. 
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i östliga delen av landet från Småland', Gotland', Södermanland3, 
Uppland' och Gästrikland samt Hälsingland3. 

Betydelsen »innertak» är känd från nyare belägg från 
Skåne och Halland.6  

Betydelsen »sädesbod» är vanlig i Skåne och Småland.' 
Liksom de båda sistnämnda betydelserna nämnes ej heller 

hos Rietz »loftbyggnad». Denna gamla betydelse, som vi ovan 
mött i medeltida källor, har tydligen utvecklats ur bet. »över-
våning», emedan loftbyggnaderna voro de enda hus som hade 
sådana. Betydelsen lever kvar i Dalarna, där det är ordets nor-
mala, antecknad bl. a. i Våmhus och Orsa i Ovansiljan samt i 
Äppelbo, Malung, Lima och Transtrand.3  Den finnes vidare i 
östra Blekinge' och södra Småland, där den är vanlig i största 
delen av Kronobergs län'''. Samma betydelse synes tidigare också 
ha varit vanlig på Bornholm." Den betydelse »utskjutande 

Enligt materialet i LAL ordets vanligaste bet., även anv. som benämn. 
på »höränne» ä. tid), Malmbäck, Västra hd. 

Säve--Gustavson, Gotl, ordbok, art. lo f t. 
Från Råby-Rönö, ULMA 199: 2, Årdala, 41: 75, österåker, 41: 40. 
Egna uppt. från österlövsta och 'Utlista. 
Från Åmot, resp. Arbrå i ords., ULMA. 
I Skåne från Harjagers, Luggude, Bara, 0 xie, Skytts, Torna och Vem-

menhögs hdr samt från N. och S. Åsbo, Göinge, Frosta, Gärds och Färs hdr. 
— För Halland enl. KaMn, Fageredsm. »mellantak», jfr Möller och Rietz 411 a. 

7  Enl. uppgifter i LAL t. ex. från Färingtofta, N. Åsbo i Skåne (»sädes-
magasin») och från Tingsås, Konga hd (»sädesbod») samt Villstad, Västbo hd. 

Enligt Dalmålsordb. 
9  Se Erixon, Blekingeboken 1940, s. 68: »I Blekinge öster om Ronnebyån 

benämnes hela härbret eller dess undervåning 1 o f t, medan övervåningen då 
brukat kallas ö verlof t, vind (väng) — — Loft som namn på endast under-
våningen är en urspåring.» De flesta nyare dial.belägg i LAL ha endast bet. 
»loft» angiven; fylligare äro Eringsboda »utbyggnad på lågstuga» samt Frid-
levstad »husen med loft och stua» (Medelstads hd). En utveckling härifrån är 
väl »det högsta och finaste rummet i stugan» (= bottenvåningen?) från Nättraby, 
Listeby och Sillhövda (Medelstads hd). 

Hylthn-Cavallius, Wärend och Wirdarna II, s. 203 med skildring av loft-
husets utseende. Se vidare G. Hedström, Sydsmåländska folkm., s. 289, som 
har bet. »loft, (gavelparti i) lofthus» från över ett tiotal snar i Kronob. 1.; 
ytterligare belägg i LAL, även sms. lo ftstov a, Berga, Sunnerbo; lo ftabo d, 
Edshult, S. Vedbo, varifrån även betydelsen »öppen gång, som skjuter ut över 
undervåningen i en bod» är antecknad för ordet loft, LAL; jfr östergötl. nedan. 

n  I en uppgift från Tejn 1683 om ett »L offt hus vesten for forstuen» 
enl. H. Zangenberg, Gamle Bornholmske Landbygninger, i Turistforen. Aarbog 
1926, s. 182. 
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överbyggnad», som är antecknad från Östergötland', får väl också 
närmast anses utgå från betydelsen »loftbyggnad». 

Utanför nordiskt och brittiskt område synes ordet i betydelsen 
»övervåning», att döma av mlty. ludd »Bodenraum», ha varit 
känt också på nordtyskt område.' Detta exempel visar, att ordet 
sammanhänger med lty.-holl. lucht »luft», och det fvno. lopt, nsv. 
loft, är också identiskt med nsv. luft (och lukt). Ordet har i 
Dalarna ett par avvikande biformer, lofte n. från Leksand och 
löfte n. från Bonäs i Mora. Den sista omljudda formen har bet. 
»loftbyggnad» och »loft i loftbyggnad». Dessa -Utvidgade for-
mer äro sannolikt ej gamla utan analogibildningar till vissa andra 
kollektiva beteckningar för övervåning, brödbände e. d.' 

Orden loft och luft ha etymologiskt sammanställts med 
fhty. louft »bark, bast» och med ry. lubu »bast», fslav. lubinu 
»gjord av bast», litau. lubec »brett in der stubendecke», pl. Mos 
»bretterne stubendecke» och lett. tuba »lange dachschindel», vilka 
alla hänföras till ieur. *lubh- 1. *lup- (*leub-, *leup-). Enligt denna 
härledning skulle ordets ursprungliga betydelse sannolikt ha 
varit »tak (av bark e. d.)», och ur denna benämning på en detalj 
av huset skulle senare betydelsen »luft» ha utvecklat sig.' 

Etymologiskt närbesläktat är också ty. laube, som är bildat 
utan t-avledning. Det synes tidigare haft en nästan likartad 
betydelse, ty i fhty. betyder louba, loupa, louppia »svale, svalgång, 
vind». I nhty. har ordet i allmänhet fått betydelsen »lövsal, 
berså, lusthus», men i vissa dialekter har en äldre betydelse 
bevarats. Betydelsen »Dachboden» är således känd från Kur-
hessen, »die obere Hausflur» från Schwaben samt »Flur, Haus-
gang» från Kärnten, Tyrolen och ett flertal orter i Schweiz.' 

Uppt. från Jonsberg, östkinds hd, ULMA 175: 131. Jfr nästföreg. not 
och en uppt. från Villstad, Västbo hd, Smål. i LAL: loft »bod med utskjutande 
övre våning och utvändig trappa under denna, sädesbod i undre våningen, 
kammare utan eldstad i övre». 

Schiller-Löbben, Mnd. Wb. II, 742 (källor fr. Bremen o. Hamburg); jfr 
Ity. Lu chtbalk e n, i Bachs. hus en längsgående bjälke, på vilken die Quer-
balken vila, se W. Bomann, Bäuerliches Hauswesen — — im Niedersachsen, 
s. 3 (äv. bild 2). 

Dalinålsord b., art. lo f te och löfte n. 
'1  Jfr Hellquist, Etymol. ordbok, art. loft med där anf. litt. samt S. Feist, 

Etymol. Wb. der got. Sprache, art. lu f tu s. Jfr »i loftet» o. »i vädret», s. 129. 
5  Se Kretschmer, Wortgeographie, s. 132 f. Sambandet mellan Laube och 

tvåvåningsboden understrykes också av B. Schier, Das deutsche Haus (i Spamer, 
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Detta ord har någonstädes här i gränsområdet mellan romansk 
och germansk kultur, sannolikt något öster om det område i Väst-
tyskland, där vi nu anträffa orden söller, s p ei c h er och es t-
rich som beteckning för övervåning, knutits till tvåvånings-
huset med svalgång i övervåningen, det från medelhavskulturen 
övertagna solarium. Det förefaller rimligt, att i detta område 
något slags särform av loftbyggnaden har utvecklats, som fått 
namnet louba e. d. Det härav härledda mlat. lobia har nämligen 
sedan från tysk botten spritt sig in i de romanska språken' som 
it. loggia, fr. loge, samt eng. lobby och lodge med något förändrade 
betydelser, som dock mer eller mindre låta den äldre betydelsen 
»galleri» (och i fråga om eng. lo dg e även »sovplats», jfr fr. 
logis »härbärge») framträda. Loftbyggnaden har tydligen tidigt 
blivit ett slags germansk karaktärsbyggnad så som ovan visats.' 

Den äldre betydelsen »övervåning» eller »innertak» har också 
bevarats hos ett annat besläktat ord, nämligen no. -laup, dalm. -löp 
i sammansättningen yverlaup n., som i no. dial. sunnanfjälls enligt 
Aasen har betydelsen »et lidet Loft eller hoitliggende Gulv; isar 
om et Loft paa den ene Side eller den ene Ende af et Varelse (jfr 
Ram); saaledes ogsaa om et Galleri, et Pulpitur i en Birke».3  I dal-
målet har överlb:p n. betydelsen »övre botten i hus, andra våningen ».4  
Detta ord bör också sammanhållas med fl. laupio »innertak».5  
Die dentsehe Volkskunde, Textb.) s. 502: »Die Verbindung zwischen Wohn-
speicherhans und der Bezeichnnng Labn ist eine so gesetzmässige, dass man 
ans dem Anftreten des Wortes stets auf das gegenwärtige oder ehemalige Vor-
handensein eines Wohnspeicherbaues schliessen kann.» (Uttalandet gäller närmast 
Sydtyrolen och Schweiz.) — Jfr även W. Wenzel, Wortatlas des Kreises Wetzlar, 
s. 42 f., 142, samt karta 47; Laub e brukas där i ö. delen av området för att 
beteckna »der Speicher im Hause», i v. i stället B ii h n e och Sp eic h e r. 

i  Kluge, Etymol. Wb., 11 Aufl., art. Laub e. 
2  Se citat från E. Lundberg ovan s. 69. 

Aasen, Ordbog, s. 954. Han uppger för Hallingdal formen i vilan p, för 
Gudbrandsdal m. fl. o v erla up och för östfold (Smaalenene) overlop (med 
synon. lem, t r e v, hjell på andra håll). 

4  Se S. Erixon, Skansens kulturhist. avd. 1931, s. 48: överlöpe, från 
Malung, som måste vara best. f. Dalmålsordb. har ordet från Malung: ö värlö p, 
och Lima, Transtrand: e v er 1 ö y p. 

5  Jfr Kluge, Etymol. Wb., art. Lanb e. Sambandet mellan dalmålets och 
norskans ö verlöp och fl. lanpio har av prof. E. N. Setälä påpekats för mig 
vid ett gemensamt besök i Kinaito 1934. — Möjligen bör också Peder Månssons 
af fwerlop »däck på fartyg», Sv. fornskr. sällsk. 3, s. 33, sammanhållas med 
detta -1 ö p, -lo p. 
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5. Trev och trep. 
På likartat sätt förhålla sig också orden trev och trep, som 

ovan' nämnts, och som förekomma i no. och västsv. dialek-
ter, motsvarande fvn. Pref n. »loft, lämm, hjäll» och Prep n. i 
samma betydelse. Dessa båda ord ha av de flesta etymologer 
sammanställts med lat.. trabs »bjälke», fir. treb »bostad» och lit. 
trobå »byggnad» samt med gr. tpcicpg, Tpeurrig »bjälke».9  Vissa 
forskare ha därjämte fört fvn. Porp hit.' De betydelser ordet 
har i de nordiska språken synas också tala för att ordet här 
betecknat bjälklaget under takfallet. I fvn. betyder prep »Gulv 
som er lagt over Bjwlkene i et Huns, det ovenover samme vw-
rende Rum, Galleri, Hjel» och Pref har samma betydelser.' Likaså 
betyder nynorska trev n. i sunnanfjällska Norge, Jäderen, Sogn 
m. fl. orter »Loft, hoitliggende Gulv; iswr et Holoft af Stwnger 
eller lime Fjele», i Mandal m. fl. ställen »Galleri, Pulpitur i en 
Kirke» samt i Fosen »en Lade, et Hohuus».9  På svenskt om-
råde är ordet brukligt i Bohuslän, där träv n. har betydelsen 
»loft på fähus eller loge»9  liksom i norskan. Vidare finnes sam-
mansättningen höneträv »hönshus uppe under taket inne i ladu-
gård» 7  eller »hönshustak, -ränne»9, samt likaledes såsom i s. Norge 
betydelsen »läktare i kyrka» från Sörbygdens9, Kville och Bul-
larens härader samt från Tunge härad i den specialiserade be-
tydelsen »orgelläktare»'9. Ordet träv n. återkommer också i 
Dalsland, där betydelsen anges vara »vind i ryggåsstuga» i Tössbo 

i  Se s. 88. 
Se t. ex. Hellquist, Etym. ordb., art. träv med där anförd litt. Jfr om ty. 

D ram.»Balken» J. Sass, Sprache d. nd. Zimmermanns s. 23 och Phleps, Ost- und 
Wgerm. Baukultur s. 60 (fr. t r e 0. 

8  Se Eriksson, Torp och villa, NoB 1943, s. 100. 
Se Fritzner, Ordbog, som bl. a. har följande belägg: »p r e f it yfir forst°. 

funni», DN I, 276 o. V 342, som växlar med »p r ep it yfir forstofonne», DN II, 
84. Vidare »Sire Porr skal eiga ok fylgia peirre &ra stofunni me ä kofum ok 
pre f en o, sem par er viår fest» (således här placerad över koven), DN V, 707 
samt (rörande en kyrka) »sjaundi fram (nl. indenfra Koret) yfir durum kirk 
junnar hvar fjandinn sitr a Pr epi einu», Mar. 176. 

Aasen, Norsk Ordbog; jfr om m osetr ev i fähus ovan s. 65. 
Lindberg, Skeemålet, s. 83. 
Uppt. från Ucklum, Inlands Norra hd i IODG. 
Uppt. från Hjärtum, Inlands Torpe hd i IODG. 
NiMn, Sörbygdsmålet, där bet. anges som »föråldrad». 

10 Uppt. från Kville, Mo och Håby, i IODG. 
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och Sundals härader samt »ränne i en ladugård» i Vedbo härad.1  
Ordet anträffas vidare i Västerdalarna i betydelsen »övervåning 
på härbre».2  

Nyisl. prep n. kan även betyda »sovlave i säterstuga»2, och i 
nyno. dialekter har det i formen trip n. bet. »en liden Afbrydelse 
i en Vej eller Gang; et Sted hvor man maa stige hoiere eller 
dybere eller ogsaa tage et lwngere Skrfdt» (i s. delen av Sunn-
möre).4  I det norska Lidmålet i Frostviken i Jämtland finnes 
också ordet trep n. och betyder där (likåom skunk) »den fram-
.skjutande delen av gaveln över ingången till ett härbre».5  

6. Läm. 

Det finnes en rad andra nordiska ord med likartade betydel-
ser: »övervåning», »innertak», »halvloft», »läktare» e. d. Sådana 
ord äro t. ex. läm, skunk (skukk), skulle och ram samt rand och 
ränne. Ordet kiv. iiim m., no. lem och fvno. hlemmr m. har redan 
i fornspråket betydelsen »Loftsgulv, Gulv som ligger i en hoiere 
Afstand fra Jorden og har et större Rum under sig».6  Nyno. 
lem, läm m. betyder 1) »Luge eller liggende Dor, f. ex. ved Ned-
gangen til en Kjwlder» (i landet sunnanfjälls); 2) »et Loft, et 
Fjelegulv paa Bjwlkerne overst i et Haus» (i Bergenomr., Trond-
heim o. Nordland, med uttal dels lemm, dels lem). I norra 
delen av Bergens stift betecknar lem ett loft av samman-
fogade bräder, medan hjell betyder ett sådant av lös a bräder 
eller stänger. Synon. i denna bet. äro tre v, skukk och spong. 
3) »Gallerie i en Kirke; Pulpitur (Kyrkj elem)», är en betydelse 
som anträffas i området Bergen—Trondheim (med synon. trev, 
hj ell, kor och yverlaup).7  I materialsamlingen till kap. IV 

Uppt. från Tydje, Frändefors och Nössemark av fil. lie. F. Hedblom 1936. 
2  Från Lima och Transtrand enl. ULMA 1441: 3, s. 69 och uppg. av 0. Bann-

bers, Nord. museet. 
Se nedan s. 155 enl. uppg. av prof. Hans Kahn. 
Aasen, Ordbog. 

5  Enl. uppteckn. av P. M. Lundin 1930, i Nord. museet, EU 1278, med 
teckning av ett »bur» med trep n. och en trephylla: »t r ep e anbringas precis 
om halvlämmen (i stugan); ett smalt utskott i härbret innanför burdörren, där 

ostarna ligga och torkas». — Även i uppt. på lidmål 1938 av doc. D. 0. Zetter-
_holm finnes från Frostviken trep i betydelsen »smalt utskott på hus». 

Fritzner, Ordbog, art. h lemm r. 
Aasen, Norsk Ordbog, s. 439. 
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finnes ytterligare exempel på bet. 2, i användning som sovplatser, 
från Sunnmöre och Sogn. Även från lidmålet i Frostviken finnes 
uppgifter om att läm betytt »sovbrits tvärs över stugurumrnet 
vid inre gavelväggen ».' I svenska dialekter för övrigt förekom-
mer läm m.2  med betydelsen 1) »lucka» (fönster lä m, källare-
läm) i Svea- och Götaland; 2) »brädlucka för gluggen på en 
höskulle att stå på för den som tar emot höet» i Närke; 3) »fälla, 
råttfälla» i Hälsingland och för fångst av smärre villebråd även 
i Dalarna:2; 4) »tvärslå, bom för dörr» på Gotland; 5) »slaga att 
sammanslå 'lergolv med» i Skåne och 6) »hävstång» (Upl., Häls.). 

Betydelsen »övervåning» är således tydligt begränsad till ett 
nordvästskandinaviskt område från Frostviken i ö. till Island i v. 
Av ordets etymologi' synes, att ordets ursprungligaste betydelse 
varit »(fall)lucka»; betydelsen »övervåning» har tydligen utvecklat 
sig därur, därför att hopfogade brädluckor vid behov kunnat 
läggas upp på bjälkarna under taket. 

7. Skunk och skukk. 

Ordet skunk m. eller skunke m. (n.) i östnord. dialekter, mot-
svarande skukk m. (och sko/ck m.), med assimilation av nk, i väst-
nord., brukas i flera dialekter som benämning på »loft» eller 
»skulle». Också detta ord har i fråga om sina övriga betydelser 
stora likheter med andra här nämnda ord för dessa anordningar. 
Då det nyligen varit föremål för en ingående behandling av 
K. G. Ljunggren2, som diskuterat dess spridning och skiftande 
betydelser i samband med en tolkning av ett uttryck i Rigs-
pula 15, 6 »sko k kr var å g o lf i», är det onödigt att här be-
handla ordet ur andra synpunkter än byggnadsterminologiens 
och vad därmed närmast sammanhänger. Det av honom fram-
dragna materialet har stort värde även för denna undersökning, 
som ser ordets betydelser i samband med dess synonymer. Vissa 
kompletteringar rörande ordets spridning i hithörande betydelser 

Se nedan under kap. V. 
Rietz, s. 420 a. 
Se Levander, öv. Dal. bondekultur I, s. 24 (för fågel), 27 (för hare) och 

34 (för räv, rävbås), tak av sammanfogade stockar, som vid avgillringen faller ned 
ihrer villebrådet. 

4  Se Hellquist, Etym. ordbok, art. lä mm. 
5  I Arkiv för nord. filologi, 54 (1938), s. 17 f. 

7-43169 Manne Eriksson 
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kunna också göras, i synnerhet som Ljunggren vid sin behandling 
utelämnat huvudparten av det otryckta arkivmaterialet.»  Här 
skall först en allmän översikt givas över betydelserna och deras 
lokala förekomst i olika dialekter. 

Nyisländskans  har ordet i formerna skokki m. och skokkur m. 
med betydelserna 1) »Bjw1kvwrket i et Hus med den udvendige 
Beklwdning i Mods. til Panel, Gulv o. s. v.»; 2) »Hovedstykket i 
en Kommode (i Mods. tu l Skufferne)». 

De norska dialekterna känna skukk (skukk e) m. i betydelsen 
»et lidet Loft, isxr i FEehuse, et Holoft», från • s. Bergens 
stifts, Hardanger', Sogn och Jäderens  samt från Sunnhordland6. 
Från Lister uppger Ross7  betydelsen »stor Hylde». Från Shet-
landsöarna anför Ljunggren vidare' ett ord skog »hyllfack under 
relingen i en båt» som också hör hit och som säkert är identiskt 
med fisl. sko kkr »del av fartyg». 

I svenska dialekter möta följande särbetydelser av detta ord, 
då det brukas som byggnads- eller båtterm: 

Bohuslänskan har liksom fisl. och shetl. en båtterm skock, 
akterskock, motsv. östsv. »pliktlapp, plikt i båt». Saken be-
skrives av I. Lindquists  som »ett löst flak, hopspikat av bräder, 
som sitta på tvären mot båtens längdriktning, hållas samman 
av en slå på undersidan och äro avfasade i ändarna, så att 
»skocken» skall passa till bordläggningen i bottnen». 

Betydelsen »lof t» eller »innertak», som vi funno i norskan, 

a. a. s. 30, not 2. 
Blöndal, Is1.-dansk Ordbog. 
Aasen, Norsk Ordbog, s. 691. 
Hallager, Norsk ordsamling 1802: »Loftet i stalden» ; Boss, Ordb.: s k u kkj e 

m. »Loft af steenger». 
Ross, Ordbog och Torp, Nynorsk etym. ordbok: »loft av sttenger». 
Vidsteen, Ordb. ö. Bygdemaalene i Söndhordland, som utom »Loft i alle 

slags Udhuus» särskilt nämner betydelsen Hoyskuk k, Loft i et Udhuus at 
leegge Ho paa». 

Ordbog, Tilleeg 3, s. 46. 
ANF 54, s. 27 och 29, efter Jakobsen, Etym. Ordbog, 749; »leeddike, lille 

teskeformet lukke eller gemmerum i en båd indvendig under reelingen, tildels 
dannet ved, at en bund er sat ind forneden imellem den såkaldte »rinner» 
eller »wearin» (liste indvendig lidt nedenfor reelingen) og den bådplanke, som 
er neermest rselingen». 

I Festskr. t. F. Jönsson 1928, s. 386, jfr Rz 594 b och ANF 54, 27. Jfr 
Lex. poeticum 1931, s. 511: sk okkr »del af et skib». 



99 

är känd från Bohuslän, Skåne, Småland och Blekinge.' Från 
Bohuslän är således antecknat ett s k ån.k e n. »skulle, ränne» 2  
och från Kullen i Skåne nämner A. Hazelius skunk »innertak 
öfver åsarna» 2, och betydelsen är vidare känd från Y. och Ö. Gö-
inge samt S. Åsbo härader'. Från Småland uppger Rietz5  be-
tydelsen »vind öfver boningshus eller uthus» och nyare arkiv-
material visar betydelsen »loft», »vind» som vanlig i Allbo och 
Sunnerbo hdr5. Från Blekinge uppger Rietz7  från Medelstads hd 
bet. »tak inuti ett rum» och nyare belägg finnas från Listers 
och Bräkne hdr2. Öller nämner också i sin sockenbeskrivning 
år 1800 från Jämshög i Lister' »så kallade skunk, eller tak, 
lagde under trossningen. — — ofwanuppå desse skunk — — 
uppläggas alltid de spånträn, hwaraf stiekorne, hwilka brukas 
till ljus, sedermera hwar afton klyfwas efter behof.» 

3. Nära denna betydelse står vidare »svale, g alleri, loft 
(på loftbod)» och överhuvud »utskjutande parti av hus» (vid lång-
sidan eller gaveln), som förekommer i östra Sverige från Skåne 
och Småland upp till Södermanland och Uppland. Den närmare 
betydelsen framgår av några exempel. Från Osby prästgård i 
Ö. Göinge i Skåne nämnes från år 1723 en loftbodlänga med 
sådant »utskott», uppfört över en murad källare, vars ovanvåning 
man nådde genom en trappa till »en skunk äller Swale», från 
vilken dörrar ledde till två rum.1° Från Östra härad i Småland 
omtalar Gadd" från 1870-talet en »skunk utanför öfra våningen 
af en bod på dess ena långsida anbragt och under det utskjutande 

i  Jfr ANN' 54, s. 31. 
2  Från Hjärtum, Inlands Torpe hd, IODG. 

Ur de nord folkens lif I, s. 2. 
I LAL finnas belägg från Visseltofta i V. Göinge, från Osby, Loshult, 

Örkened och Ö. Broby i Ö. Göinge hd samt från Höja i 8. Åsbo hd. 
Rietz 586 b, bet. 5. 
Belägg i LAL från Virestad, Stenbrohult, V. Torsås och Härlunda i Allbo 

och från Hallaryd i Sunnerbo hd; Hedström, Sydsmål. folkm. s. 357 från Vire-
stad samt Pjätteryd i Sunnerbo. 

7  Rietz a. st., bet. 2. 
I LAL från Sölvesborg i Listers och Ringamåla i Bräkne hd. 

9  J. J. Öller, Beskr. öfwer Jemshögs Sochn 1800, s. 117. Skunk är här 
synonym till hjäl 1, från Kyrkhult t. ex. i sms. spån t rä s hj 511, se material-
saml. till hjäll nedan s. 214. 

49  Se G. Gustafsson, Skånska prästgårdar, i Fataburen 1932, s. 91. 
11  Allmogemålet i Östra härad, s. 71. 
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taket befintlig lång gång, som genom en trappa står i förbin-
delse med marken och genom en dörr med bodens öfra våning». 
Utom dessa båda belägg anför Ljunggren' efter Hylten-Cavallius 
en notis om loftbyggnader i Växjö på 1810-talet, »hvilka efter 
forntida sed voro inåt gårdsidan försedda med en utskjutande 
's k un k och derunder en öppen gång eller 'svale'». Samma slags 
byggnad skildras också av Hylten-Cavallius i Wärend och Wir-
dame' på följande sätt: »Loftets underbyggnad utgjordes af en 
timrad stofa — —. Denna stofa var, som det vill synas, ur-
sprungligen utan någon yttre ingångs-dörr; men ofvantill voro 
i vågborden inhuggna tvär-bjelkar, hvilka tjenade såsom bolster-
stockar för en öfre våning, som åt gårds-sidan sköt fram ett 
stycke öfver undervåningen. Det utbygge, som således bildades 
å byggnadens framsida, får i Wärendsmålet namn af skunk. Hit 
ledde en uppgång ifrån gården, på en brant stege eller trappa, 
som löst stödde sig emot en af de framspringande bolster-stoc-
karna — —. När man stigit upp för lofts-bron, var invändigt 
i skunken, längs husets framsida en betäckt gång, som erhöll 
dager genom en långsträckt öppning under tak-hofsen.» Från 
S. Vedbo i Småland nämnes i yngre källor' att sådana loftbodar 
med svale kallats sk unkbo d, och även från Västergötland finnas 
uppgifter om s k un k(e) som namn på svalen på uthus, t. ex. 
lo f tsk un k e från Kind'. En närstående betydelse är antecknad 
från Västbo härad i Småland, där skonk anges vara »i man-
gårdsbyggnad den lilla förstuga — — som finnes i den övre 
våningen» och »i ladugård av äldre typ den över dörrarna till 
stall och fähus utskjutande delen» .5  Samma betydelser påträffas 
på uppsvenskt område. Rietz6  känner från Vansö i Söderman-
land betydelsen »öfverhängande utbyggnad på hus, t. ex. soldat-
fähus». Från Uppland finnes t. ex. från Skuttunge uppgiften 
att skunk (n.) betyder »utbyggnad på bodar och andra hus 
öfver dörren; brukades förut äfven på sidorna af utgamla hus, 

Se ANF 54, s. 32 f., excerpt i SAOB efter Från Småland, s. 15. Som 
synes av detta ex. och övriga anf. kan skunk här ej, som Ljunggren gjort, 
sättas lika med »takskägg», jfr nedan. 

2  Del II, § 165 (s. 203 f.). 
Uppt. från Edshult 1938 i LAL, även bet. »loft» angives från samma sn. 
Uppt. från Håcksvik i Västgötaordb. 
Uppt. från Färgaryd 1937 i LAL. 
Rietz 586 b, bet. 4. 
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men finnes nu ej mera» (1880-talet)', och från Almunge »över-
skjutande tak» 2. 

Närbesläktad är även betydelsen »läktare i kyrka» som 
särskilt påträffas i Skåne. Även i detta fall är skunk synonymt 
med läm, skulle, hjäll och träv m. fl. av de här bdtandlade 
orden. I Skåne är denna betydelse av ordet känd från ett fem-
tiotal socknar från olika delar av landskapet.' Från Harjagers 
hd uppges sk o n k vara ett gammalt namn på läktare, men för 
övrigt finnas inga antydningar att det skulle vara föråldrat. 
Beläggen fördela sig på följande sätt på olika härad: Luggude 
(1 sn), Harjager (1), Torna (2), Bara (3), Oxie (1), Skytts (1), 
Vemmenhögs (5), Ljunits (4), Frosta (1), Ingelstads (9), Järre-
stads (2), Albo (3), Gärds (2), Villands (2), Ö. Göinge (3), V. G-ö-
inge (3), N. Åsbo (1) och S. Åsbo (2). Från Oxie i Oxie hd är 
antecknad betydelsen »altarskrank i kyrka».4  1 äldre tid synes 
betydelsen »läktare» ha funnits även i Halland' och möjligen (?) 
i Värend i Småland'. 

Betydelsen »sn e d s kj ul» står också nära den ovan be-
rörda betydelsen 3 »svale» e. d.; den anträffas i Bohuslän, Hal-
land, Västergötland, Småland och Blekinge. Från Bohuslän är 
s kunk e m. således upptecknat i bet. »liten utbyggnad, tillbyggt 
skjul intill en större vägg» från Inlands N. och S. hd, Ö. Hisings 
och Sävedals hdr7, från det sistnämnda beskrivet som »skjul, 
lider = taket på ladugården skjuter fram och bildar skjul». Från 
n. Halland anför Ljunggren2  efter A. Sandklef en beskrivning 
av vad som menas med sk onk e i den här åsyftade meningen, 
nämligen en utbyggnad till en större byggnad, en lada o. s. v. 

Uppt. av prof. A. Erdmann i ULMA 303: 36, s. 7. E. Grip 1897, 303: 54 
har skunk n. »utbyggnad på bodar ant. över dörren 1. vid sidan». 

Almunge i 303, skunk n. 
3  Enl. ordsaml. i LAL; jfr Rietz 586 b, bet. 6, och Wigforss, S. Hallands 

folkmål, s. 353 (från Ljunits) samt P. Möller, Ordb. som känner bet. »läktare» 
från Skytts, Gärds, Oxie och Ingelstads hdr. 

Enl. uppt. i LAL från 1934. 
Se Rietz 586 b, bet. 6. 
Se Hylten-Cavallius, Wärend I, s. 342 »uppå sk tt nk en eller kyrko-

vinden». 
Uppt. från Solberga, Ytterby, Harestad, Tuve och Lundby, samt från 

Landvetter och Partille s:nar, i IODG. 
ANF 54, s. 31. 
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Ordet användes icke för att beteckna en utbyggnad med eget 
tak (sål. ej = kvist, bislag) utan avser en ut- eller tillbyggnad, 
vars tak är en direkt fortsättning av den större byggnadskrop-
pens tak, uppkommen därigenom att takskägget (med bibehållen 
lutning) utdragits över utbyggnaden. Från Fjäre hd uppges i 
enlighet härmed' att s k o nk e betyder »rum under ett fram-
skjutande tak». I Västgötaordboken i ULMA finnes ett 25-tal 
belägg på betydelsen »utbyggnad» från olika delar av landskapet,2  
och stundom säges skunk e m. betyda »svale på uthus». Hur 
denna detalj på huset såg ut, framgår av följande exempel från 
Göteve i Vilske hd.8: »Utbyggnad på ett hus, utan väggar, men 
med ett tak, som skjuter ut från den övriga bygnaden.» Från 
Småland är likaledes betydelsen »utbygge» eller »litet utbygge 
(skjul) på ett hus» känd från Västbo och Mo härader', och 
från Blekinge är samma betydelse känd åtminstone från Listers 
härad'. 

6. Nära den sista betydelsen står också »förstukvist». Taket 
på denna är i regel inte en direkt fortsättning av taket på det 
hus, till vilket denna tillbyggnad fogats, utan består av ett sär-
skilt ansatt skyddstak över ingångsdörren. Från Västergötland 
anför Hof 6  1772 denna betydelse hos skunk och Rietz7  har »bi-
slag» från Marks härad i samma landskap. Från Kinds härad 
har Leander8  sk onke »köksförstuga». Vi påträffa det också i 
Bohuslän från Askims hd som skunk e m. »förstuga vid köks-
ingång» och från Inlands S. hd som »utmed hela husgaveln lö-
pande förstugång».9  I Halland synes denna betydelse vara vanlig 
i Faurås, Himle och Fjäre härader" och i Småland är den i 

Uppt. i LAL från Lindome; från Frillesås och Landa anges betydelsen 
vara »tillbyggnad till större hus, mindre tillbyggnad å hus». 

2  Från Töllsjö i Bollebygds hd finnes också sms. sk un k- v in d. 
Se Götlind, Västsvensk ordbildning, Sv. landsm. B 19, s. 70. 
Uppt. i LAL från Villstad och Bondstorps sn. 
Uppt. i LAL från Sölvesborg. 
Dial. vestrogoth., s. 254. 
Rieiz 586 b, bet. 3. 
Holsljungamålet, s. 75, jfr J. Åkerlund, Våra gamla allmogehem, i STFs 

årsskrift 1912, bild av »skunke» s. 34, »en för hela landskapet karaktäristisk 
detalj», s. 37. 

Uppt. i IODG från Donsö och Styrsö samt från Harstads sn. 
Uppt. i LAL från Ljungby och Svartrå i Faurås, Lindberg i Himle och 

Frillesås i Fjäre hdr. Från Faurås även hos Kahin, Fageredsmålet. 
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bruk i Västbo, Östbo och S. Vedbo härader.' Den är också känd 
från Lister i Blekinge.' 

Betydelsen »skjul, lider», som ju i många fall kan 
komma rätt nära till »utbyggnad», känner Rietz3  från Småland 
och Södermanland, och de uppländska »fallfärdigt skjul» från 
Bälinge hd4  samt »fallfärdigt hus» från Norunda hd3  få väl också 
räknas till samma betydelsegrupp trots sin pejorativa betydelse. 
Hur nära dessa betydelser stå varandra visar det ovan under 
bet. 5 anförda belägget från Sävedals hd i Bohuslän på »skjul, 
lider = framskjutande tak på ladugården», och hit hör också den 
från Styrsö i Askims hd i Bohuslän upptecknade betydelsen »göd-
selstad».3  En självständig byggnad av enkel karaktär åsyftar där-
emot »marknadsstånd» från Sunnerbo och Östbo hdr i Småland.' 

Gemensam för alla de under punkterna 2-7 anförda sär-
betydelserna är karaktären av »utrymme under takfoten» på hu-
sen, och betydelsen »takskägg, den nedersta framskjutande 
delen af vattentaket», som Rietz8  känner hos ordet skunk i 

Enl. Hedström, Sydsmål. folkmål, s. 357 skonk »köksförstuga från 
Femsjö, och i LAL uppt. från Femsjö, Forsheda, Kulltorp i Västbo, Kävsjö i 
Östbo samt i Edshult i S. Vedbo (»mindre, sluttande tak över förstugubro»). 
— Jfr bruket av skott i samma bet., t. ex. överskott »framskjutande litet 
tak öfver förstugudörren», Sm., Rietz 590 b. 

Uppt. i LAL från Sölvesborg. 
Rietz 586 b, bet. 4; jfr 595 a »mjölka-skonke, risa-skonke mjölk 

kammare, risbod» från Västergötl. 
Skuttunge, ULMA 303: 54 (E. Grip). 
Viksta, ords. i 16:0 i ULMA 303. 
Uppt. i IODG. 

7  Från Hamneda, enl. Hedström, Sydsmål. folkmål s. 357 och uppt. från 
Hånger i LAL. Jfr bet. »skräprum» från Berga, Hedström a. st. och »litet rum 
under trappan för skor m. m.» från samma sn i LAL. 

Rietz 586 b, bet. 1; jfr en parallell betydelseutveckling hos fvn. ups f., 
upsi in. »takskägg», feng. efese, som ännu i västg. öfs, smål. hofs bet. »takskägg» 
och i lty.-holl. öwes-euze (nnederl. ouese) såväl som i eng. eaves alltjämt bevarar 
denna betydelse, men i got. ubizwa och fhty. obasa fått bet. »(Vor)halle (der 
Kirche)» liksom i bair. obsen eller i Ötztal öwese »Hausgang» (de sydtyska bet. 
tydl. under inflytande från got., se Frings, Germ. romama, s. 29); jfr W. Roukens, 
Wort- und Sachgeographie in Nieder1.-Limburg I A, s. 118 f. och Pessler, Platt-
deutscher Wortatlas von Nordwestdeutschland, kart. D achtr auf e, som upp-
ställer betydelseräckan: »Hohlraum unter vorspringendem Bauteil, Vorhalle, 
Bauteil mit darunter liegendem Hohlraum, Vberbau.» — P. Möller har (Ordb. 
s. 168) skunk »takskägg» från Halland. 
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Skåne och Halland samt (i formen skukk) från Blekinge (?)1, 
ser därför ut att vara ett äldre betydelsestadium, varur de övriga 
kunnat utveckla sig. Betydelsen är också känd från yngre källor 
från Västbo hd i Småland' och N. Asbo hd i Skåne'. 1 en något 
mera specialiserad betydelse »det nedersta bandet på ett halmtak» 
är skunk vidare känt från Höks hd4  i Halland, och från Halm-
stads hd' är upptecknad betydelsen »takskena, något som skjuter 
ut över något annat». Rietz' känner också sammansättningen 
skunk- eller skongbräda »bräde under takskägget i st. f. ge-
sims», tydligen från Skåne och Halland, och Ljunggren7  nämner 
från Skåne det liktydiga skunkbord (på halmtak). 

Mycket nära betydelsen »takskägg» står också den av 
P. Möller från Halland' uppgivna betydelsen »vinkel under tak-
utsprånget», som förefaller att höra till samma ursprungliga be-
tydelsestadium som den från Askims härad i Bohuslän' kända 
betydelsen »hörn, vrå», betydelser som i viss mån återkomma på 
danskt håll". 

Ytterligare en betydelse må här nämnas, som visserligen 
ej direkt har med byggnadsterminologien att skaffa, men som 
möjligen på något sätt sammanhänger därmed, nämligen den 
från Sorunda i Södermanland anträffade skunker pl. »spänger 
över fuktig äng» .» Betydelsen kommer i varje fall nära den av 
Ljunggren" supponerade betydelsen av R. 15 »enklare golv- 

Rietz uppgift om »Bl.» som hemort för formen skukk ser något miss-
tänkt ut; i Bohuslän kunde snarare assimilerade former väntas. Rzs källa tycks 
vara Möllers ordb., som har skuck blek. (Lundbladh)I 

Uppg. om bet. »utskjutande tak» från Anderstorp i LAL kanske dock bör 
föras till bet. 5 ovan. 

8  Uppt. i LAL från Tossjö (»takskägg») och Oderljunga (»takutsprång»). 
Uppt. i LAL från Veinge 1926. 
Uppt. i LAL från Harplinge 1927. 
Rietz 586 b. 
ANF 54, s. 32, enl. excerpt i SAOB frå J. Leche, i Vet. A. H. VII, 246 

(1746) vid skildring av skånska halmtaks konstruktion. 
Ordb. s. 168; jfr Ljunggren ANF 64, s. 33, som anser att M. upptagit 

denna bet. från danska dial. lexika. 
Uppt. i IODG från 

19  De ansluta sig också till en del betydelser, som ordet skunk har för 
övrigt, nämligen »veck», »skrynka» e. d., se nedan. 

11  Rietz 587 a. 
ANF 54. s. 27. Betydelsesambandet dock mycket oklart. 
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beläggning, bestående av ett flyttbart brädfiak, ett slags fotpall, 
som placerades där någon satt». 

I danskan återfinnes också ordet skunk m. i betydelser, som 
stå nära de nyssnämnda svenska »vrå, »takvinkel» och »takskägg». 
Från Nordsjällandi  nämnes betydelsen som »den Huk, som dan-
nes, hvor Taget stoder sammen med Loftet» (samma detalj alltså, 
som på Fyen, Lolland m. fl. ställen kallas h el d ef aget, jfr 
nedan under hj äll). Från Mors uppger Molbech' vidare sk o n-
k er »Aabningen under Takskiragget paa Huse» samt att sk on-
k ern e också på Langeland brukas om denna vinkel'. Även i 
Jylland uppträder ordet i pl. (Vendsyssel, Thy, Mors, Lild) i bet. 
»vinkelen mellem loft og tag, åbningen mellem remmen og taget 
el. den nederste loegte, udfyldt med torv el. sten eller tilklinet 
med ler».4  Även former med assimilation (sk o kk er) finnas från 
Vendsysse1.6  Från Bornholm känner Espersen6  skånk m. »en 
Krydsbjralke i Gavlen nedenför den ov. Krbj. (Hanebjralken)», 
alltså tydligen den tvärbjälke i höjd med väggbandet, som bildar 
vinkeln med takstolarna. 

Ordet har som byggnadsterm från danskt område trängt vidare 
in på frisiskt och lågtyskt. Vi finna det således i nordfrisiskan 
som skonk »Dachquerbalken unter der Dachende»7  och i Dith-
marschen som schunk »der in der Längsrichtung des Dachstuhls 
verlaufende Balken, auf dem die Sparren in ihrem unteren Drittel 
aufliegen»8. I Eiderstedt förekommer i den stora foderladan, som 

Molbech, Dansk Dial. lex., s. 505. 
Molbech, a. st. 
Molbech, a. a. s. 201, art helde f a g. 
Feilberg, Ordb. over jyske almuesmål, III, 340. 
Feilberg a. a. s. 291. Jfr J. M. Jensen, Et Vendelbomåls Lyd- og Form-

hare, s. 15 »s kokk e r» (= åbning mellem tag og vteg), s. 30 »s kunk e r» (åb-
ning indiern mur og tag), s. 153 »s k okk e r». Synon. o v sbor d och h wldef a g. 

Bornholmsk Ordbog. 
Da. dial. har ytterligare en hithörande betydelse, nämligen enligt Mol-

bech s. 505 från Salling »en Aabning i Loftet med Lem eller Luge for», varom 
han anmärker, att den eljes ej förekommer. Bet, finnes också hos P. Skautrup, 
Et Hardsysselmål, s. 46, från Tvis och Hodsager, Hammerum herred i samma 
bet. »stedet i loftslemmen, hvor stigen eller trappen stöder til» o f tsk o n k). 
Jfr små!. »litet rum under trappan» ovan. Ljunggren anser med rätta denna 
bet. som sekundär, ANF 54, s. 33. 

8  J. P. Jensen, Wb. der nordfr. Sprache der Wiedingharde, jfr Mensing, 
Schlesw.-holst. Wb. IV, 427, art. schun k. 

9  Se Mensing a. st. 
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kallas Hauberg, s ch un k som benämning på övre våningens bjälk-
verk i »höladan»: »zweite höhere Balkenlage im Vierkant des 
Haubergs».1  För övrigt synes detta ord vara okänt i fris. och 
Ity. dialekter.' 

Av de hittills genomgångna betydelserna finna vi således, att 
ordet i dessa betydelser har sin tyngdpunkt i Sydsverige och 
Danmark med utlöpare söderut in på frisiskt och lågtyskt om-
råde, norr- och österut längs Östersjökusten till Uppland samt i 
nordväst längs Atlantkusten över Bohuslän—sv. Norge upp till 
Sogn samt Island. De särskilda betydelsernas geografiska för-
delning synes av tillgängligt material att döma vara följande: 
a) »1 o f t» e. d. har i nutiden två centra, det ena i Småland med 
utlöpare till Blekinge och Skåne, det andra längs norska kusten 
från Jäderen till Sogn; Bohuslän bildar föreningslänken mellan 
de båda områdena, som visar att de ursprungligen måste ha hört 
tillsammans; b) »s v ale, utskjutande parti av hus» synes också ha 
sitt centrum i Småland, varifrån den sträcker sig in i n. Skåne 
och längs kusten norrut till Södermanland och Uppland; c) »läk-
tare i kyrka» har sitt centrum i Skåne med spår av spridning 
upp till Värend i Småland(?) och in i Halland; d) »s n e d skj ni, ut-
byggnad» synes ha sitt huvudfäste i Västergötland och är spritt 
därifrån dels till Halland och Bohuslän, dels över Småland till 
Blekinge; e) »f örst uk v i st» synes likaså ha sitt centrum i Väster-
götland och f. ö. samma spridning som föregående bet.; f) »skjul» 
som ej alltid kan särhållas från »utbyggnad» visar i sin sprid-
ning norrut till Uppland en degenerering till bet. »fallfärdigt 
hus»; den synes från början ha hört hemma i Småland; g) »t ak-
s k ägg, takvinkel» är sydligt orienterad, möjligen äldst dansk, och 
påträffas i Skåne, Halland och Blekinge samt i Småland och i 
Danmark både på öarna och Jylland. 1 ytterkanterna, på Born-
holm och i Slesvig, har den specialiserats till att beteckna tvär-
bjälke, som bildar spetsig vinkel med taksparrarna, eller längs-
gående bjälke, som taksparrarna stödja sig mot. Även Island 
synes ha en betydelse av ordet som närmar sig denna; bjälk-
verket i ett isländskt hus är ju framför allt det som bär upp 
takkonstruktionen. 

Mensing a. a. IV, 427. 
Ljunggren, ANF 64, s. 34, enl. upplysningar av doc. Ernst Löfstedt, 

Lund. 
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Denna betydelse leder över till den bohusländska »hörn, vrå», 
som i sin tur utgör en förbindelse till skunk i andra betydelser. 
Alla här berörda betydelser kunna också ses som naturliga be-
tydelseutvecklingar från en grundbetydelse »utrymmet i vinkeln 
mellan tvärbjälkar och takfall» (resp. mellan därpå lagt virke 
och taket), således, »vinkel, hörn, vrå». Utvecklingen till »bjälk-
verket i takvinkeln», »takskägg», »utbyggnad under takskägget», 
»skjul», »kvist» (»stomme i byrå») såväl som till »hylla», »läk-
tare» och »loft» företer ju inga obegripligare språng', och den 
har goda paralleller i många av de andra här berörda orden 
(hjäll, skån, öfs, trev). 

Utanför denna serie står båttermen skock i bohusl., isl. och 
shetl., som dock möjligen som Ljunggren' föreslagit, kan utgå 
från bet. »hylla». Likaså är det svårt att i denna serie få in det 
sörml. »spänger över fuktig äng» såväl som Ljunggrens »golv-
beklädnad av trä» eller »pall», fastän just ett ord som pall 
självt, som här»  visas, kan betyda så skilda ting som just »loft 
över logen», »golv i spilta» och »bänk». Ett annat ord, skunk, 
synes ha haft en äldre betydelse av »upphöjning, kant» som 
ej står så långt från »hörn, vinkel» .4  Detta finnes belagt på så 
'vitt skilda håll som Närdinghundra i Uppland», varifrån skunk 
»gupp i backe» är antecknat, och Bohuslän, där vi ha dels »skump 
(på väg)» och dels »höjd, låg kulle»9, samt i danska mål från 
ön Anholt »skunker — — et vist Slags Sandbakker»7  och från 
Jylland »brinker og balker i torvemose»9  samt från Sejerö »en 
jordknold, en mindre forhöjning i jordsmonnet»9. Från denna 
betydelse kunde man nog komma till »pall», men svårare synes 

i  Samma betydelseutveckl. antar även Ljunggren i ANF 54, s. 42. 
2  A. a. s. 22: »närmast ett slags hylla». 
° Se ovan s. 16 och nedan s. 124. 
° Jfr fvn. ups, som nämnts ovan s. 103, och som också har bet. »lodret 

Klippevteg — — — som er Yderkanten af en Flade»; enl. Fritzner; jfr hj ell 
i no. och pall m. fl. 

' Från Almunge, i ULMA 303; v. sk nn k a »halta» är vanl. i Uppl. 
Från Valla, Tjörns hd, uppt. i IODG, resp. Tossene, Sotenäs hd. 
Ljunggren a. a. s. 39, efter Molbech. 
Feilberg, Ordbog s. 340, även sg. »en klump torvejord i en mose». Jfr 

även från Mols »sk u nk er, skal bruges om morke skyer», och hall.-västg. 
skonk a, »mulna, skymma», se Ljunggren a. a. s. 38. 

Thorsen, Sprogarten på Sejero, s. 172. 
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det vara att härifrån komma till »spång». Fortfarande står också 
RI) 15, »skokkr var å gölfi» rätt isolerat, även om betydelsen 
»golvbeläggning (av trä)» eller kanske »pall» synes passa lika 
bra i sammanhanget som »låda, kista». 

Den nyss anförda terrängbeteckna-nde betydelsen, liksom bygg-
nads- och båttermerna ovan, måste på något sätt hänga samman 
med en andra grupp av betydelser, dels fisketermen skunk 
»notkalv, bukt på not»' e. d., dels namn på vissa klädesplagg', 
på »rynkor i pannan»3  samt adj. skunkig »veckig, bucklig» 4. 
Dessa betydelsegruppers inbördes sammanhang kan här ej när-
mare beröras,' men de torde alla kunna sammanhållas i en ge-
mensam grundbetydelse »böjning, krökning, veck, vrå, vinkel», 
utgående från ett germ. *skunk- i avljudsförhållande till germ. 
*skenk- och *skank- (i skin k a och skank) så som Ljunggren' 
gjort gällande. 

Denna ursprungliga betydelse stämmer också synnerligen väl 
med betydelseutvecklingen hos en hel rad övriga betydelsebesläk-
tade ord som visa betydelseserien »takvinkel» > »hylla» > »läk-
tare» > »loft». 

8. Hjäll och tarre. 

Här måste i förbigående även orden hjäll m. och tarre m. i 
betydelserna »övervåning» och »foderskulle» beröras. I samband 
med behandlingen av dessa ords övriga betydelser skola också 
dessa närmare behandlas nedan.' 

7  Allm. bet. i stora områden av landet, Rietz 586 b från Sdml, Ögl. även 
vanl. i Uppl. 

Se Ljunggren a. a. s. 35 f. fvn. skukka f. »veck, rynka», fvn. sk ykk r 
m. »böljande rörelse», no. skok k a »Alchemilla vulgaris», sv. skunk »kjol» etc. 

T. ex. smål. skon k m. »vecket över pannan», Hedström, Sydsmål. folk-
mål, s. 357, även »ögonbryn» i Smål. enl. N. Lindqvist, och söderm. »s kunk 
öfver ögo», Gust. Ericsson, Bidrag t. Söderm. ä. kulturhist. IV, s. 38. 

Ljunggren a. a. s. 36 efter A. Sahlstedt, Sw. Ordb., s. 500, adj. ännu 
brukl. i Uppl. 

5  Se därom närmare Ljunggren a. a. Gruppen sk ykkj a, sv. dial. sköka 
etc. »utbyggnad, litet dåligt hus» kan höra både till skunk och skot 
(u dsku d); Lj. har fört dem alla till det förra ordet, Torp, Nyno. etym. ordb. 
däremot (och säkerligen riktigare) till sko t, se art. sk  ytj a. 

6  Se ANF 54, s. 42 och jfr Hellquist, Etym. ordb., art. skynke, Torp 
a. a. art. sk  uk k och sk ytja samt AakjEer i Stud. til V. Dahlerup, s. 61. 

7  Se nedan kap. VI, s. 209 f., 243, resp. kap. VII, s. 260 f. 
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Ordet hjäll, hjälle uppvisar flertalet av de betydelser, som 
övriga synonyma ord kunna uppvisa. Här skola särskilt näm-
nas: 

Betydelsen »läktare i kyrka», som är känd från Väster-
dalarna, Älvdalen i Österdalarna, Härjedalen och Jämtland samt 
Rörostrakten i Norge; 

Betydelsen »hö skulle, skulle» är vanlig i Skåne, iv. Sverige 
från Värmland till Jämtland och förekommer sporadiskt bl. a. i Hal-
land, Västergötland, Dalsland, Småland, Gotland samt i Hälsing-
land—Västerbotten. Den förekommer vidare i Norge från Tele-
marken, upp genom Gudbrandsdalen, Österdalen och Tröndelagen 
ända till Ofoten. I anslutning till förekomsten av betydelsen i 
Skåne anträffas den i v. Danmark, där ordet på Langeland och 
i Sönderjylland avlöses av det liktydiga ity. h ill, som i sin tur är 
utbrett ned till Flandern samt påträffas även som hty. i Bayern, 
Tyrolen och Kärnten.' 

Även tarre har flera av de betydelser som finnas hos hjäll; 
det har således bl. a. »hylla», »torkställning» o. s. v. jämte den 
här relevanta betydelsen »övervåning», »vind». 

Denna betydelsegrupp påträffas hos oss särskilt i s. och v. 
Sverige, tämligen allmänt i Skåne (inom Onsjö och Frosta hdr) 
samt i Västergötland, Dalsland och Dalarna. Mera sporadiskt 
är det anträffat i Östergötland, Småland och Blekinge. Samma 
betydelser äro dessutom kända från Hallingdal, Hem sedal och 
Sogn i Norge och från Shetlandsöarna. Jfr karta VIII och X. 

9. Skulle. 

En likartad betydelseklyvning visar också ordet skulle m, som 
i riksspråket huvudsakligen användes för att beteckna övervåning 
på uthus. Redan Hof' satte mot det »götiska» ränne, höränne, 
det »svenska» skulle, höskulle, och Rietz8  angav betydelserna 
»höskulle, lider» för ordet skulle från de östliga lanskapen Öster-
götland—Hälsingland. Han känner dessutom från Hälsingland 
(Ljusdal) betydelsen »sämre hölada eller sädeslada i skogsegor» 

Se ovan s. 66 och nedan kap. VI s. 244, 250 samt karta VII och IX. 
2  Hof Dial. vestrogoth. s. 240. 
3  Rietz 606 a, art, skull. 
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samt från Hälsingland, Dalarna (Järna) och Småland (Västbo) be-
tydelsen »läktare i kyrka». 

Med Hof måste man alltjämt räkna skulle till de östligt 
orienterade orden i våra dialekter. Det anträffas visserligen ända 
in i Västergötland, men det förefaller dock som om ordet där 
skulle mera sällan brukas i den östsv. betydelsen »höskulle»1; 
»lider, svale» är några gånger antecknad, men vanligast synes den 
starkt avvikande »hylla ovanför spisen» eller »nisch i spismuren» 
vara'. 

1. I betydelsen »höskulle» är ordet väl känt från s. och ö. 
Smålands, från Öland och Östergötlands, men framför allt är det 
vanligt i Södermanland', Närkes, Västmanland' och Dalarna 8, 
Uppland och Gästrikland' samt Hälsingland'. I v. Närke liksom 
i v. Västmanland och Värmland" tävlar det med ränne (se ne-
dan), varvid skulle synes beteckna en övervåning av något so-
lidare konstruktion än ränne. 

Belägg i Västgötaordb. i ULMA från Forshem, Kinne hd, Habo, Vartofta 
hd och Ullasjö, Kinds hd. 

2  Belägg från Vistorp, Vartofta hd, Ornunga, Gäsene hd, Toarp, Ås hd och 
Sexdrega, Kinds hd. 

2  Belägg från Älem, Stranda hd, Misterhult och Tuna, Tunaläns hd, och 
Locknevi, S. Tjusts hd; dessutom ett belägg från Ljuder i Konga hd. Jfr Hed-
ström, Sydsmål. folkmål, s. 332. Enligt Crfelius, Beskrivning 1772, synas skullar 
över fähus ha varit sällsynta i n. Småland vid den tiden (3 uppl. 1930, s. 231). 
— Ett stort antal belägg på denna betydelse hos skulle finnes i ordsaml. i 
LAL från S. Tjusts, Aspelands, Handbörds, Kinnevalds, Konga, Norrvidinge, 
Sunnerbo, S. Vedbo, Östbo och Östra hdr. 

Belägg i ULMA från Öland: Vickleby, Kastlösa och Långlöt, A. Meijel 
1942. — Belägg i ULMA från Östergötland: Kisa, Kinds hd, Skeda, Hanekinds 
hd, Klockrike, Bobergs hd samt Vånga, Regna och Hällestad i Finspånga läns hd. 

6  Belägg i ULMA från Jönåkers (Björkvik), Oppunda (Floda), V. Rekarne 
(Västermo, Råby, Tumbo, Öja), Ö. Rekarne (Näshulta, Kloster), Villåttinge (År-
dala), Åkers (Vansö), Selebo (Ö. o. Y. Selö, Ö. o. Y. Enhörna, Toresund) samt 
Sotholms hd (Sorunda, Västerhaninge). 

Belägg i ULMA från Asker, Gräve, Gällersta, Lillkyrka, Viby och Knista. 
7  Belägg i Västmanl. ordb. från ett 30-tal s:nar. 

Är enl. Dalm. ordb. belagd från Våmhus, Mora, Venjan, Sollerön, Orsa, 
Ore, Boda, Rättvik och Leksand i Övre Dal. men saknas i Älvdalen. Väl känt 
från Bergslagsdelen av Dal. 

Känt från praktiskt taget alla s:nar i Uppl. och Gästr. 
10  Vanl. i Hälsingland. 

Användes enl. mag. Rich. Broberg om övervån. av solidare konstruktion 
(i mots. till ränne). 
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I betydelsen »vind, vindsvånin g, rummet under ytter-
taket» (i bostadshus) är ordet vanligt i s. Småland.' Enligt Dal-
målsordboken är samma betydelse vanlig i Mora, Våmhus och Ål 
Dalarna, och enligt Vendell3  förekommer den också inom Ålands 
skärgård (Kumlinge), Åboland (Pargas, Kimito, Hitis, Nagu) och 
Nyland (Ingå) samt i m. och s. Österbotten. Med utbredningen 
av denna betydelse över området Småland—Finland stämmer 
också, att Öland här följer Sveamålen. Från s. Öland (Ås) före-
ligger nämligen en uppgift om att skulle där betyder »rum ovan-
på kammaren och som man kommer till från farstun».3  

Nära de båda anförda betydelserna står också »läktare i 
kyrka», som ju har direkta paralleller hos ett flertal övriga av 
de, till denna grupp hörande orden. Rietz kände den, som vi 
sett, från Hälsingland, Dalarna och Småland. Enligt Dalmåls-
ordboken är denna betydelse vanlig i hela övre Österdalarna, 
såväl enkelt som i sammansättningarna orgskulle »orgelläktare» 
och g ap skulle »sångläktare». I Landsmålsarkivets samlingar 
är denna betydelse belagd från Kumla i Västm.5, från Östervåla 
i Upp1.3, Årsunda i Gästr.7  och Ovanåker i Häls. Från äldre 
tid har Bromans en uppgift om ordets förekomst i denna be-
tydelse i Hälsingland: »Skulle, Läktare, Botn; locus editus, 
altus; Såsom Dräng-, Pige-, Båtzmans-, Soldate-Skulle, Org-Skulle 
etc. Hjälle etc.» Även Lenmus9  har en uppgift därom från 
Delsbo.. 

En avvikande betydelse »skjul, svale, lider» (jfr skunk!) 
är känd från Väster- och Östergötland. Från Torsö i Vadsbo hd 

1  Se Hedström, Sydsmål. folkmål, s. 332 med ett stort antal belägg; även 
i ords. i LAL från Handbörds, Kinnevalds, Konga, N. och S. Möre, Uppvidinge, 
S. Vedbo, Västbo, Västra, östbo och Tveta hdr. 

Vendell, Ordb. s. 837. 
3  Se Hj. Lindroth, Ölands folkmål, s. 445. 

Utom Älvdalen; belägg i Dalmålsordb. från Mora, Orsa, Ore, Al, Boda 
(orgskulle), Bjursås, Järna och Floda. Jfr Magnevill, Sv. landsm. B 10, s. 133 
från Bjursås samt K. E. Forsslund, Med Dalälven, Leksand, 52 f. Ga p skulle = 
"sångläktare», bel. från Mora, Djura och Al; även sån gskulle är känt. 

5  ULMA 9941: 14 och 10700: 21. 
Egen uppteckn. 1942. 
ULMA 481:74 och 1325. 
Glysisvallur II, s. 140. 
Delsboa illustrata: wi ha nu fått en snällan skull ar i Kirskan (prydelig 

läktare), s. 188. 
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anges betydelsen vara »redskapsskjul för fiskedon»» och från lova 
i samma hd anges b råtskullen vara en »svale på gaveln fram-
för ingången» av bastan'. Från Östergötland är upptecknat ett 
skull n. »skjul> från Klockrike, Bobergs hd och från Vånga, 
Finspånga läns hd »ved- eller vagnbod». Från Vist, Hanekinds 
hd, har Lindqvist' dels ett skull n. »skjul», i sms. som tattare-, 
håll-, bastve-, vagns-, port- och vedskull (synon. med skjul och 
skyl, som också finnas där), dels ett skull m. »höskulle» samt 
dels också skulle m. »höskulle» (även stall-, ko-, foder-, redskaps 
skulle). Även från Rappestad, Valkebo hd5, finnes ett skull n. 
»höskulle». Ytterligare en avvikande form är upptecknad från 
Grebo, Bankekinds hd 6,  nämligen b a stuskullr et »utbyggnad 
vid bastu». Även från Finland är en liknande betydelse känd hos 
ordet bodskulla sv. f. »loftsvale» 7. Rietz' uppgift om bet. »sämre 
hölada» från Hälsingland får väl också räknas hit. 

5. Ytterligare en parallell till betydelseutvecklingen hos ordet 
hj äll kan man finna i dalmålets björnskulle »ställning i träd 
för björnskytte» från Järna och Ål', som direkt svarar mot den 
från andra håll kända bj örnhj älle n. 

Ovan nämndes om urspårade betydelser av ordet skulle i 
dess randområde i Västergötland (»hylla över 1. nisch i spiselmu-
ren» och »lider» 1. »bastusvale»). Hälsingskans »sämre hölada» 
påträffas också mot nordranden av ordets utbredningsområde och 
betydelsen »skjul» eller »svale» fanns även i ö. Nyland vid randen 
av ordets förekomst i vanlig betydelse, men samma betydelser upp-
träda vidare inom ett område i Östergötlands norra och mellersta 
del och här delvis tillsammans med avvikande former skull m. eller 
n. och skuller n. Det förefaller som härigenom ett avbrott i 
ordets gamla spridning skulle antydas. Denna skulle då följt kust-
området åt utan att tränga in i landskapets inre, men i Småland 

Västgötaordb., art. skulle. 
Västgötaordb., art. b råt sku 11 e, basta. 

3  Ords. i ULMA 175: 26, resp. 175: 59, 61. 
Se hans ordsaml. från Vist i ULMA, art, skull och skull e. 

5  ULMA 177: 2. 
6  ULMA 7708, s. 21 f. 

Från Strömfors, ö. Nyland, enl. Vendell, Ordb., s. 64. 
Dalmålsordb., art. björn sk ull e, »provisoriskt uppsatt plattform mel-

lan några träd i skogen som håll-plats för björnskytten, när man vill ha skott 
pti en björn, vars tillhåll 1. vägar äro bekanta», jfr ULMA 3720, s. 13. 
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och på Öland däremot funnit starkare fotfäste. Den urspårade 
formen' skull n. är förmodligen att förstå som resultat av på-
verkningar från de synonyma i samma trakter brukade skjul n. 
(och skyl n.); och skull m., som också påträffas i Närke', torde 
ha kunnat utvecklas ur det vanliga sv. m. skulle, som här och 
var både i Östergötland, Södermanland och ö. Småland' har acc. 
1 i best. f. sing. Formen -sk ullr et synes vara påverkad av det 
i samma trakter förekommande slinder n. (se nedan under mom. 
11). Vid den norra gränsen för ordets utbredning påträffa vi 
också r-former i pl. skullrar »höskulle» från Medelpad 4  och 
skullrer, skullror i samma bet. från Ångermanland och 
Västerbotten'; för Ångermanlands del nämnes särskilt betydel-
sen »loft i loge» såsom den vanligaste hos ordet. 

Utom som byggnadsterm förekommer skulle i s. Sverige också 
i en helt annan betydelse, nämligen »skalle, bakhuvud» 7, en be-
tydelse, till vilken stor hänsyn har tagits vid behandlingen av 
detta ords etymologi. Man har sammanställt sv. skulle med no. 
skolle »backe» och eng. skull »skalle», motsv. meng. seulle, seolle 
i samma bet., vilket ord anses vara nord. lån. Det har likaså förts 
samman med sv. skult »huvudskål» och no. skult, skolt »bergknöl, 
skalle».' En sådan betydelseövergång är givetvis tänkbar, men 
fråga är väl i alla fall om byggnadstermen och den anatomiska, 
resp. topografiska benämningen måste sammanhållas som ett ord. 
Åakjwr" har sökt en etymologisk anknytning för skulle i skjul 
och likaså dragit in det uppsvenska (sädes)skyl ni. i diskussionen 
(jfr skyl n. ovan från Östergötland, som står mycket nära skull 

7  Jfr N. Lindqvist, Urspårade ord etc., s. 433 f. 
Uppt: från Gräve, ULMA 41:180, höskulle 1. -skull. 

8  T. ex. bf. sk ulln från Kisa, ULMA 9224, skålin från Björkvik, 1304:1 
och sknlln, S. Floda, 41: 26; från Småland sk ål len, Locknevi 10226, samt 
sk oll från Långasjö, enl. Hedström, Sydsmål. folkmål, s. 332. 

Från Indalsliden, ULMA 516:1 och Tynderö, 684:1. 
Belägg från Sidensjö: sköller »loft i loge», Arnäs: skullrer, Nora: 

skullror, skuller-ås, Själevad: skullror, enl. ords. i 16:o; Bjnrholm: 
ranen eller skullren, ULMA 7450, s. 3. 

Bygdeå: sk ullren, enl. S. Larsson, Substantivböjn., s. 119. 
Rietz 594 b, Hedström, Sydsmål. folkmål, s. 332. 
Heilquist, Etymol. ordb., art. skulle o. skult. Han citerar med tvekan 

Ad. Noreen, Sv. etymologier, s. 65, som fört ordet till lat. co//is  »kulle» (utan 
s-), »däremot mera ovisst om även sammanhängande med skalle». 

Studier t. V. Dahlerup 1934, s. 61. 
8-43169 Manne Eriksson 
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och skjul till betydelsen). Vi ha också skyle, sköle »tillfällig bygg-
nad utan väggar»1, som liksom de nyssnämnda orden hör samman 
med verbet skyla (*skeul-, *skaul- *skul-), och Aakjoer ansluter sig 
således här till Rietz' uppfattning. Sakligt är ju denna tolkning 
mycket tilltalande, men då skulle synes ha gammalt -il-, torde 
den möta formella svårigheter. Analogien med flera andra av de 
här berörda orden för »övervåning» kan möjligen leda till an-
tagandet, att vi här kunde ha att göra med en grundbetydelse, 
åsyftande det sneda taket och utrymmet under detta. Ordet 
kunde då möjligen höra till den ieur. roten *skel- »vara sned». 
Liksom vi vid sidan av det isl. hja//r 2  ha verbet hilla »hägra», 
ha vi också vid sidan av skulle ett verb skulla »hägra» e. d., mot-
svarande isl. skolla »sväva», som anses besläktat med sv. skuldra. 
Från betydelsens synpunkt kunde det passa väl att härleda både 
skulle och skuldra (< skullra) ur ett germ. *skulna(n), ieur. 
*skl-na(n). Verbet skul la »hägra» har ju' tolkats som ett gam-
malt ieur. *sk/-na-mi, och med detta kan även vårt skulle 
»övervåning» höra samman. 

10. Ränne och ram. 
Det nyss behandlade skulle är, trots sin utbredning till Väster-

och Östergötland, Småland och Öland, ett ursprungligen uppsvenskt 
ord med centrum i Mälarelandskapen. Ursprungligen sydvästsvenskt 
synes däremot det delvis liktydiga ränne n. vara, ehuru det har 
utlöpare norrut in i Närke, Västmanland, Södermanland och öst-
ligaste Uppland. Redan Sven Hof 4  ansåg ju ordet ränne vara 
den västgötska motsvarigheten till »sv.» skulle i betydelsen 
»fcenile, superior stabuli contignatio sive locus, ubi stramen vel 
foenum reponitur». Han kände också till att uppsvenskan hade 
besläktade former: »Uplandice, ni fanor, r än d e.» 

Fullt synonyma äro de båda orden skulle och r än n e emel-
lertid icke, i varje fall ej när de båda uppträda på samma ort, 
då skulle i regel betecknar en solidare konstruktion av över-
våningen än r än n e, som oftast anges utgöra en botten av löst 
lagda stänger eller bräder (stundom, och förmodligen ursprung- 

' Jfr Rietz 606 b, som för både detta ord och skull m. under skula. 
2  Hellquist, Etymol. ordbok, art. hägra. Jfr ANF 22, s. 362 f. 

Hellquist, o. anf. ställen. 
Dial. vestrogothiea, jfr ovan. 
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ligast, bj älk ar n a, som detta virke lägges på). Rietz' anger hos 
ränne betydelserna 1) »det lösa loftet af stänger på en höskulle, 
hvarpå höet hvilar» och 2) »skulle, höskulle». Den första betydel-
sen känner han från Skåne, Halland och Västergötland (ränne), 
Närke (ränner), samt från Södermanland (Ornö) och Uppland 
(rände, -r). Han anför vidare från Gotland ett rinder n. pl. (?) 
»loft eller mellanbotten i lada, der otröskad säd lägges» samt 
från Södermanland ett rannä f. »gallerverk med stänger midt-
öfver logens tröskbotten, hvarpå otröskad säd upplägges». 

En sammanställning av tillgängligt material ger vid handen, 
att ordet varit i bruk i Skåne' (allm. i Bjäre hd och f. ö. bruk-
ligt i N. Åsbo, Luggude, Törna samt Albo hdr), Halland', Bo-
huslän 4, Västergötland 5, Dalsland 6  och Värmland 7, Västni a n lan d 8, 
Närke°  och Södermanland" samt i Östergötland" och Småland'', 

Ordb. s. 551 b, jfr stall -ränne s. 552 a från Västerg. o. Värml. 
Rietz 551 b. I LAL belagt från Barkåkra, Grevie och V. Karup i Bjäre 

hd, Fagerhult och Örkelljunga i N. Åsbo, Väsby i Luggude, Blentarp i Torna 
("höskulle i form av en utbyggnad på taket») samt Mellby i Albo hd. 

8  Rietz a. st., P. Möller, Ordb. s. 158, Barchteus, Lanthushålln. i Halland 
1773, s. 26: »Nationelle ord på denna orten: Ränne: det är skulle» (Släp); 
Wigforss, S. Hall. folkmål s. 122, 137: »h öränn e, logloft av ofta lösa bräder 
eller stänger, där höet upplägges», anges som »vanligt från Tönnersjö och Höks 
hdr (Breared Tönnersjö, Veinge, Eldsberga, Veinge och Knäred). I LAL finnes 
ordet i denna bet. belagt från 35 s:nar representerande alla hdr i Halland. — Bet. 
»torkhylla i badstu» nämnes från mell. Halland av Sandklef, Om torkhus, s. 17. 

NiMn, Sörbygdsmålet; Fors, Svarteborg, Lqt. 
Enl. Västgötaordb. i ULMA belägg från 13 av landskapets hdr (Vadsbo— 

Mark). 
Håbol enl. uppt. av F. Hedblom. 

7  Noreen, Ordb. över Fryksdalsmålet; enl. uppgift av mag. R. Broberg vanl. 
i detta landskap i bet. »lös botten». 

Enl. Västmanlandsordb. van!. i v. delen av landskapet i formen ränne 
1. rände. Även i bet. »tvärbjälkar tvärs över taket inne i en loge». 

Gällersta: ränne n. det av stänger gjorda taket över logen, 4364; Knista: 
h ö -, logränn e, 13644; rännera på logen, 9092,s. 10; Tysslinge, Hallsberg, Lqt. 

111  St. Malm: ränne ra eller ranno best. fem. »skullen över trösklogen», 
10922, s. 269 ; V. Vingåker: ränderna d:o, '11555, s. 159. 

Rääf, Ydremålet s. 71; Ålander, Konsonanterna II, s. 33, belägg från ett 
tiotal s:nar i v. och n. samt från Rönö i Björkekinds hd. 

12  Från S. Möre enligt Linder, Allmogemålet, s. 134, i ULMA från Alseda, 
Östra hd, Marbäck o. F'rinnaryd i N. Vedbo, 175: 221, s. 10; i LAL belagt från 
ett 60-tal s:nar, huvudsakl. i v. delen: Sunnerbo, Västbo, östbo, Västra och Tveta 
hdr, mera sporadiskt från S. och N. Vedbo, Uppvidinge och Konga hdr. 
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i de sistnämnda fem landskapen huvudsakligen från deras västra 
delar. Ordet är dessutom känt från östligaste Uppland (Länna 
och Ljusterö).1  

Med r änne sammanhänger otvivelaktigt det sörmländska 
rannii f. »skullen över trösklogen »2  samt det uppländska rann-
stänger »stänger under taket, på hvilka brödtenarna hvila»3. Även 
det i Ångermanland och Västerbotten brukliga ranor pl. »hö-
skulle» 4  torde böra diskuteras i samband härmed, såväl som det 
gotländska rinder n. pl.% som ovan nämnts. Med ränne bör 
säkerligen också sammanhållas dalmålets rand n. »glest innertak» 
eller »bjälkarna i taket»3  och rann n. »stege i taket för tork-
ning av bröd»7  och likaså norska dial. rand, raand f., som en-
ligt Åasens  har betydelserna 1) »Rummet under Taget lige over 
Ildstedet (i en Rogstue eller et Ildhuus)», från Sunnhordland; 
2) »en liden Hylde, eller et Par smaa Bjffllker ovenfor Ilstedet, 
hvorpaa Ved lxgges op for at torres», likaså från Sunnhordland3, 
samt 3) »Tvaubjffilke mellem Langvxggene, nerved Ildstedet», 
från Setesdal. Enligt Åasen benämnas också sådana bjälkar i 
Bergenområdet och i Nordland randaas eller randatre, och de 
tjänstgöra där för upphängning av grythängaren över härden, 
alldeles som motsvarande åsar (rann er) i eldhusen i Dalarna och 

Uppg. av S. Grönros 1943 från Länna; Upplandssaml. i ULMA (303) från 
Ljusterö; Rietz 551 b och Hof a. a. 

Rietz a. st. och ovan anf. belägg från St. Malm och V. Vingåker. 
I Upplandssaml. bel. från Skuttunge, Gryta, Alsike och Vassunda. 
Rietz 521 a: ra(g)n m., från Västerbotten, »en sparre under taket, hvarpå 

virke upplägges att torka. Pl. ranä n, sparrar infälda emellan väggarna i ett 
uthus på lagom afstånd från golfvet och från hvarandra för att derpå upplägga 
hvarjehanda redskap under årstider, då de ej äro i bruk, eller ock annat, som 
man vill hafva undanstökat. Ragner,-en m. pl., ställning under taket att 
derpå lägga upp ved, virke m. m. — Jfr S. Larsson, Substantivböjn. s. 119 samt 
P. Åström, Degerforsmålets ljud!., s. 99, noten, ranen pl. »höskullen». Även be-
lägg från Bjurholm i Ångermanland: ranen eller skull ren, 7450, s. 3. 

Även hos Säve—Gustavson, Gotl. ordb. 
Från Sollerön och n. Lima (r anne r), enl. Dalnaålsordb. och Levander, 

ö. Dal. bondek. 1, s. 459. 
Från Venjan enl. Dalmålsordb.; jfr bände »stege i taket för torkning av 

bröd etc.", bel. från Sollerön, a. a.; rann er från S. Venjan enl. Erixon, Fatabu-
ren 1917 s. 192. 

Norsk ordbog, s. 580; jfr a. a. s. 57, art. Bite samt ovan 8. 54, not 2. 
9  Ordet rand motsvaras på andra håll i Norge av ski det arr e, sk id - 

hj e 11, enl. Aasen. 
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Härjedalen. Aasen jämför dessa ord med det skotska randle-tree, 
som också betecknar bjälke över eldstaden. Hit hör vidare äldre 
danska 9-ande, raande »bjälkar vid eldstaden» », motsvarande danska 
dial. r an, r a an, r an e eller 7-and 2. Även från Slesvig känner 
man till ordet randboom, som betecknar ett par bjälkar över den 
öppna härden, vid vilka kokkittelns upphängningsanordning var 
fästad.' 

I den etymologiska diskussionen om ränne ha även no. rane 
m. »stång, stake, högt smalt trä» och sv. dial. 9-ana v. »skjuta i 
höjden» indragits.' Då dessa synas utgå från stamformer utan 
-nd- kunna de knappast direkt sammanställas med ränne, som 
har gammalt -nd-. Mycket osäkert är också i detta fall det nyss-
nämnda norrl. r an or »höskulle», vars betydelse dock är densamma 
som hos ränne. Däremot förefaller sammanhanget betryggat 
mellan detta ord och sörml. randa f. da.-no. rand f., up1.-sdm. 
rand -stång' och dalm. r ann er, så som antagits bl. a. av Rietz, 
Ad. Noreen' och Hellquist7, vilka som urno. form ansätta ett 

Kalkar, Ordbog III, 554 (där rökta matvaror hängde), äv. hönsvagel. 
Molbech, Dansk Dial. Lex. s. 434: »Rummet under Taget i Fremmerset», 

»Honsestien i Fremmerset», Jyll., »Ho-Ladet, Stmnget, eller det lose Brredeloft 
over Stalden, hvor Hoet leegges op», Fleskum herred, Mors. — Feilberg, Bidrag, 
III, s. 15: »steenge, loftet over stalden», »et eller flere stykker tommer, som 
ligger tvwrs over skorstensmuren, hvorpå kod etc. kan hsenges i rog», »stangen, 
— hvorpå honsene sidder»; se vidare Zangenberg, Den mellemslesv. Hedeegns 
gamle Byggeskik (tr. i Sydslesvig, Kbhn 1933), s. 117: Foran det aabne Ildsted 
(i köket) eller foran Kokkenskabet fandtes » Madranden» , et Rum over Kokken-
loftet, hvori opbevaredes Skinker og Polser. 

Se 0. Lehman, Das Bauernhaus in Schleswig-Holstein, s. 85, där han be-
skriver inrättningen i fråga från ett hus i Ostenfeld vid Husum, nu i museet 
i Altona: »Uber dem Herde hing an der Decke der rauchschwärzte 'randboom' , 
das rahmenartige Gestell, von dem der Kessel an einer Kette mit verstellbarem 
Haken herabhing.» — Jfr bilderna av det åsyftade husets »Siddels» hos Lehman, 
s. 86-87 och hos G. Buschan, Die Sitten der Völker, IV, Abbild. 139. Mensing, 
Schlesw.-holst. Wb. IV, s. 40, upptar ordet i samma ort under formen R an n-
b o o m. 

Se Torp, Etymol. ordb., s. 512, art. Rand 2. 
Rietz 524 b, r an dstån g »stång fastspikad tvärtöfver åsarne i taket»; 

jfr Ihre, manuskr. 100: 20 a i UUB: »bände, ranstänger, Upl.» ; Huddinge, Sdm. 
Ordb. över Fryksdalsmålet. 

7  Etym. ordb., art. ränn e. Liksom Torp har han med tvekan samman-
ställt ordet med roten i sv. rinna, ränna liksom tidigare Rietz och Noreen. 
En saklig grund till sammanställningen med no. r an e »smalt träd» kunde man 
möjligen finna i parallelliteten med vissa andra ord för »skulle», t. ex. stäng e, 
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*randia-, resp. *randö- och *randön-. Det gotländska rinder »gles 
skulle» synes ju också vara besläktat härmed och stå i avljuds-
förhållande till rand, r än de (r).1  

Norska rand f. betydde ju tvärbjälke under taket i ett eld-
hus; i Dalarnas eldhus och andra byggnader kallas de långsgående 
åsarna ranner och danskans rande, lågtyskans randboom 
samt skotskans randletree betecknade samtliga ett bjälkpar 
eller en bj äl k e över härden, där bl. a. kittelvinden brukade hängas. 
De långsgående åsar, som i Dalmålet kallas rann er, ha ovan 
påvisats höra till de karakteristiska dragen för vissa äldre knut-
timrade hus på östnordiskt och östeuropeiskt område.' Västerut 
har i Norge rand tydligen betecknat tvärbjälkar i stugan, och 
även i Västmanland träffa vi på rände som namn på de tvär-
bjälkar, vilka där liksom på andra håll i vårt land gå över log-
rummet (resp. 'det på dem lagda virket' och 'rummet ovanför detta'). 

-Det förefaller med hänsyn härtill rätt rimligt att anta, att det 
tydligt västliga ordet rand f., randa f. i äldre tid betecknat just 
sådana tvärgående (eller österut längsgående) bjälkar uppe under 
taket, vilka då naturligtvis ännu ej uppbnrit någon permanent 
»vind» utan tjänat t. ex. för upphängningen av kokkitteln och 
som tillfällig upplagsplats för redskap och förnödenheter. Plural-
formen ränder, rann er har naturligtvis ofta kunnat brukas om 
dem, då de gärna uppträda parvis, och denna benämning har se-
dan kunnat gå över som namn också på den botten av löst virke, 
som kom att läggas uppe på dem som en primitiv skulle. Ur en 
sådan pluralform kan sedan koll. neutr. rände, ränne ha ut-
vecklat sig på samma sätt som kan antagas vara fallet med ordet 
slinder, slinne.' 

som i skån. bet. dels »loft», dels »gärdesgård» och slinne som utom den vanl. 
bet. »gles skulle» t. ex. i Närke enl. Rietz bet. »kluvet gärdsel». Ränne har 
nämligen också (i Västergötland, Rietz enl. Ihre, Dial. lex.) betydelsen »långt 
gärdsle». 

Jfr no. dial. rinde m. »Jordryg, Bjergryg, fln hed Banke», i Sogn, Har-
danger, Telemark m. fl. st., och i Valdres i stället motsv. rind f., enl. A asen, 
Ordb. s. 603, Falk-Torp, s. 876, Torp s. 532. 

2  Se utredningen härom ovan s. 80 f. och bild 29 samt Erixon, Några bidrag, 
i Fatab. 1917, s. 192 f.; jfr bilderna 1, 4 och 5 hos Erixon, Folkl. möbelkultur. 

8  Ränne kan dock vara en gammal neutr. avledn. till rand f. på samma 
sätt som det ovan s. 116 la nämnda bände n. av band n. från Sollerön, Dal. 
Ordet är i samma bet. känt också från Uppland, enl. Hof, Dial. vestrog. s. 132 
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Även det norska ram m., ramloftstue, har dragits in i diskus-
sionen om denna ordgrupp, med vilken den i fråga om betydelsen 
visar vissa överensstämmelser. Aaseni  anger följande betydelser 
hos ordet: 1) »Gavl i et Huns; den overste Deel af Tvxrvxggen, 
isxr i en Ladebygning; tildels ogsaa om det overste Rum under 
Taget» (från Sunnmöre, Sunnfjord, Hardanger m. fl. st.) samt 2) 
»et lidet Loft, et Loftrum over et Sammer, eller over en vis Deel 
af Stuen» (från Telemark, Hallingdal och Gudbrandsdal, med sy non. 
hj e11, hus k, y v er la u p). Ordet synes vara identiskt med ram 
»infattning etc.», vilket anses vara ett lån från Ity. rame, fhty. 
rama »pelare, stöd» e. d.»  Falk—Torp' ha sammanställt ram med. 
no. rand (<*ramdö-) och anta, att det står i avljudsförhållande 
till rem »översta väggbjälken, som sparrverket vilar på»4  och Ity. 
reme »längsgående bjälkar i taket». I svenska dial. kan rem (i 
sms. v ar -r e mm) i Halland och Skåne betyda »plankan under tak-
foten» eller »hylla under taket».5  

11. Slinder. 

En annan parallell till ränne både i fråga om betydelse och 
formutveckling är ordet &linne,- f. eller slinne n. Detta ord har 
1934 behandlats av Nat. Lindqvist', som visat upp, att dess ut- 

»sv. bänd e, ni fanor» (jfr cit. ovan s. 114), och från Östergötland som br öd-
bänn e (Vårdnäs, enl. uppg. av doc. G. Granberg. Om den supponerade över-
gången från pl. till n. koll. se  vidare N. Lindqvist, Urspårade ord (Stud. germa-
nica, s. 457) samt nedan under slinder. 

Norsk Ordbog, s. 597; jfr ovan s. 85, not 2; jfr 5. Erixon, Hur Norge och 
Sverige mötas, s. 278 f. (ram eller ramm som. sovrum). 

2  Se Torp, Etymol. ordb. s. 511, art. ram 2. 
Norweg.-dän. etymol. Wb., s. 874, mena att »echt nord, ist wohl norw. 

ramloft», Hellquist, Etymol. ordb. anser ram vara Ity. lån. Lty. rame be-
tyder också »rauchfang fiber der feuerstelle» liksom mlty. och mhty. reme samt 
Ity. f ä er rähm; i ostfris. betyder rim »die längsbalken des daches». 

Falk—Torp a. a. föra ordet till ieur. roten *rem »stätzen, ruhen». — Om 
Rem, Hoirem i danskan se t. ex. Molbech, Dansk Dial.-Lex. s. 443 f. med bild. 

5  Se Rietz 529 a, art. v arr em och jfr Erixon, Skansens kulturhist. avdeln., 
vägledn. 1931, s. 99, om Oktorpsgården. Jfr vidare Rietz 529 a, art. remstycke 
»bjelke hvarpå panelbjelkar eller takstolen hvila med sina ändar», Ögl., Nrk., 
rimstock dets., Västm.; rimme »spjälhäck» Smål. enl. Rietz 532. Jfr även 
om skunkbr ä da ovan s. 104 i samma bet. 

6  Urspårade ord etc. i Stud. germanica, s. 456 f., där han också påpekat 
att ordet är fem. sing., ej som Hellquist, Etym. ordb. uppger pl. Lindqvist 
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bredningsområde inskränker sig till ett litet område i sydöstra 
Sverige, omfattande hela Blekinge, några socknar i n. Skåne', 
östra Småland, Öland, delar av Östergötland samt möjligen någon 
enstaka ort i s. Närke. Pluralformen slindrar, slindror är 
belagd hos östgöten Risingh 1671. Ordets genus är nu fem. på 
Öland, i Möre och delar av Konga och Uppvidinge härader, men 
samma genus anträffas även t. ex. i Östra härad.2  Lindqvist menar 
att ordet tidigare använts som plur. koll. (slindror etc., senare 
slinnr,  er, slinn er) men sedan har övergått till neutr. sing. 
kollektivum, dels i stark form på -er, dels i svag på -e. Den 
svaga formen slinn e n. anträffas dels i ett sydligt område (Blek. 
utom Östra hd, i Kronob. län utom Uppvidinge hd, i s. Östbo hd 
och i Jönk. län), dels i ett därifrån skilt nordligt område (N. Tjust, 
Östergötland utom Ydre); på återstående delar av utbrednings-
området heter ordet vanligen slinder. Lindqvist har också på-
pekat att detta ord liksom vissa andra för Småland—Östergötland 
karakteristiska ord har spritts längs de gamla sjövägarna till Est-
lands svenskbygder (Nuckö, Odensholm, Dagö, Rågö, Wichterpal) 
och Ålands skärgård (Föglö, Kumlinge).' 

Vad ordets betydelser beträffar uppger Rietz4  från Småland 
»bjelkar, stänger, lagda i kors öfver logen att derpå förvara säd, 
hö m. m.» Från Småland och Blekinge samt Ö. Göinge i Skåne 
nämner han bet. »höskulle» och från Östergötland »tröskbod». 
Linder' anger för S. Möre bet. »skulle» (i sammansättn. hö-, 
log-, skyls- och stall-slinder), och nedström' för Småland 
»skulle i ladugården (oftast över logen) med golv vanl. bl. av 
gärdslestänger varpå otr6skad säd (äv. hö, löv o. d.) förvaras», 
och från Öland har Lindroth' »höskulle» och Bodorfr »skulle». 
hänvisar ang. utbredningen till Gadd, Allmogemålet i Östra bd, s. 74, Hed-
ström, Sydsmål. folkmål, s. 65, 68, Linder, Allmogemålet i S. Möre samt Lind-
roth, Ölands folkmål, s. 83 och Vendell, Ordb. 

Slin n å r »höloft» är i LAL belagt från Nävlinge o. Vinslöv i V. Göinge 
hd samt s lin n r a-s tänge i samma bet. från Tolånga, Färs hd. 

Enligt Gadd a. a. s. 74. — Slinder f. pl. även på Gotland! Säve—
Gnstavson, Ordb. 

Enl. Wessman på Föglö, Ålands skg. best. f. pl. slindre n. 
Ordb. 623 a. 

5  Allmogemålet i S. Möre, s. 149. 
6  A. a. s. 68. 
7  Ölands folkmål, s. 83. 

Bidrag t. känned. om  folkspråket på Öland, s. 53. 
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Från Östergötland har Ålanderl  från 15 socknar bet. »skulle av 
lösa stänger över logen», en betydelse, som även återfinnes hos 
Rääf 2. Nära besläktade anordningar, nämligen »stänger under 
rietaket» uppges också slinder betyda i åländska skärgården,5  
medan »foderloft för hö och halm» från Estland' stämmer väl 
med betydelserna på Öland och Smålandskusten. Från Blekinge 
finnes en uppgift om bet. »hö- eller foderlider»», som också står 
den sistnämnda betydelsen rätt nära. Mera avlägsen är slinne 
»kluvet gärdsle» från Närke', som kanske sammanhänger med 
no. sunda »fladhugge, tilhugge Stokke paa Siderne». Också här, 
liksom i fråga om ränne, komma vi således till betydelser, som 
synas sammanhänga med bjälklaget under taket i huset. 
Denna betydelse återfinnes också i Särna i Dalarna, där slinner 
är bjälkar som i eldhusen gå från gavel till gavel och i no. sund f. 
1) »Bjalke imellem Vwggene i et Huns; Tvffirbjalke (= Bite)» 
från Ilallingdal, Gudbrandsdal och Österdal (och i formen slin-
der från Ryfylke och Nordmöre); 2) »en frernstaaende List paa 
en Vag; et fast Brfflt 1. Trappetrin, saasom paa Siden af en 
Seng», från Gudbrandsdal och Buskerud, samt 3) »Smalside, smal 
Flade, saasom paa tilhugne Stokke eller Bjwlker», från Östlandet.7  
Utom detta no. ord finnes även i sv. ett slind f. med annan be-
tydelse, nämligen »hörn, sida», som Riete känner från Uppland 
(och från Västm. lagen II, BB 10 m. fl. st.). Ett slinda med 
samma bet. finnes från no., och i sv. dial. ett adj. slindig »sned».9  
Flellquist har, tydligen med utgångspunkt från närk. »kluvet 
gärdsel» (slinn e) och no. sunda »hugga till», sli n d »smal-
sida», antagit ordet skulle kunna hänga samman med en utvidg-
ning av ieur. roten skl-i »klyva» (skilja, skal)" medan Torp för 
ordgruppen till germ. *slind- < *slend- i got. fraslindan, »sluka» 

7  Konsonanterna i östergötl. folkmål II, s. 33. 
2  Ydremålet, s. 79: »stänger öfver tröskbotten». 

Vendells o. Wessmans ordb. 
Vendell s. 866. 

6 K. Nilsson, Ord o. talesätt från sydöstra Blekinge, s. 124, där också 
s lin d r a-s t ä n gj e »lidergolf af stänger» nämnes. 

Rietz 623 a. 
7  Se Erixon i Fataburen 1917, s. 192 och Aasen, Ordb. s, 704. 
8  Rietz 623 a. 

Ross ordb. och Rietz anf. st. 
10  Etymol. ordbok. 
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(eg. »låta glida»), mholl. slinden »krypa» o. s. v., en växelrot till 
slent- i slint a m. fl.', således med en ursprunglig betydelse, som 
passar till det sneda takfallet.2  Med hänsyn till parallelliteten 
Med ränne kan det dock vara möjligt, att den nuvarande be-
tydelsen av slinder etc. går tillbaka på äldre »takbjälke, tvär-
bjälke», den betydelse som återfinnes i no. sund, slinder. 

12. Stänge och pall. 

I danska dialekter liksom i skånska och blekingska förekom-
mer ett annat neutralt kollektiv= som namn på höskullen, 
nämligen stänge, höstänge, en gles botten av upplagda stänger 
över bjälkarna. Ordet är allmänt i bruk i denna betydelse i 
Ingelstads, Järrestads, Färs, Albo, Gärds, Villands samt Ö. och 
V. Göinge härader i Skåne och dessutom sporadiskt i Frosta och 
N. Åsbo». Från sydöstra Blekinge föreligger uppgifter om före-
komsten av ett slin dr a- s t än gj e (pl. -en) »lidergolf af stänger 
e. d.»4, och det är likaledes upptecknat från Allbo och Sunnerbo 
härader i Småland.' Vidare förekommer stängj e n. enligt Es-
persen" på Bornholm i bet. »Loft af Stnger eller Diegter». Om 
förekomsten av ordet på Själland säger Mo1bech7: »Ellers er 

Nyno. etymol. ordbok, s. 648. 
a  Denna mening har framförts av S. Aakjter, Stud. tu l V. Dahlerup, s. 60, 

som jämför ordet med da. slyde, ett ord som i da. dial. brukas i samma bet. 
som hjald och stre n ge »höskulle», vilket ord han menar vara besläktat med 
fvn. anta »htelde forover» ; även fris. o. Ity. har dock ett besläktat ord i sleete(n), 
som väl måste sammanhänga med hty. sehliessen (sål. de stänger, som »sluta 
till» öppningen över tvärbjälkarna). 

Enligt samlingarna i LAL. Jfr N. Lindqvist i Stud. germanica, s. 458. 
— I sydv. Skåne finnes i stället ett stänge n. i bet. »stängsel», se Ingers, 
Sydvästskånska dialektområdet, s. 152, 155 o. 156 med belägg från ett femtontal 
orter (intet i bet. »loft.); jfr Rietz 677 a, som också blott känner bet. »stängsel, 
staket» samt »lås». Även Wigforss, S. Hallands folkmål s. 137 har blott bet. 
»staket». Molbech har S t nge i bet. »stängsel» från Möen. 

K. Nilsson, Ord och talesätt från sydö. Blekinges strandbygd, Karlskrona 
1900, s. 124, formen slin dra-stänge också antecknad från Tolånga, Färs hd 
i Skåne, LAL. Äv. från Augerum, Kristianopel o. Jämshög, Lqt. 

Uppt. från Hallaryd, Härlunda och Göteryd, stänge, h östäng e. 
Bornholmsk Ordbog. 
Dansk Dial. lexikon, s. 567. — Även loft av stänger över bostadsrum 

synas ha kunnat kallas st te nge i ä. da., enl. Zangenberg, Byggeskikken 
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Stffin ge (Hoa stEenge) — — et Loft over en Stald eller Lade 
af Rafter, Sta3nger (I Fyen sly de). Deraf S txn g etrx, en af 
de Rafter der lxgges over Bielkerne for at danne Laden.» 

Ordet stänge förekommer således inom ett sammanhängande 
område från s. Småland och Blekinge, ö. och sö. Skåne till Born-
holm och Själland, alltså inom ett område, som norrut möter 
utbredningsområdet för slinder i Blekinge och nö. Skåne och 
västerut gränsar till hj älle i samma betydelse i v. Skåne och 
hj al(d) i västligaste Danmark (med ett mellanliggande område, 
där sly de och lad uppträda som synonymer). Utan samband 
med detta område möter oss på nytt pl. stänger i samma be-
tydelse, nämligen som beteckning för den lösa skullen över logen 
i Dalarna', Hälsingland' och norra Uppland' (jämte s k å, sk ån). 
I detta sistnämnda område är det otvivelaktigt, att stänger är 
pl. till stång f. i detta ords vanliga betydelse, således »botten 
av lösa stänger»: Det är väl tämligen säkert att även stänge 
n. på sydsv. och da. område, som har samma betydelse, också 
har samma ursprung, varvid kollektivet utvecklat sig ur plural-
formen på samma sätt som fallet antagits vara i fråga om ränne 
och slinne". 

Man får dock kanske ej alldeles utesluta möjligheten av att 
det sydskand. stänge skulle kunna vara en sekundär avledning 
av verbet stänga liksom det i not 3 föreg. s. nämnda sydväst-
skånska stänge n. »stängsel». Det skulle då vara en direkt 
motsvarighet till det förut nämnda fris, och lty. sleete(n) »hö- 

PrEesto Amt, s. 87: »Endnu skal omtales, at det omkring Midten af det 17de 
Aarhundrede har vret sparsomt med Brieddelofter i de gamle Stuehuse. Enkelte 
steder savnedes saaledes Breeddeloft i Kokken og Bryggers, hvorfor der her var 
lagt St te ngel of t med Ler over, ja nogle Steder havde man ikke Loft over 
disse Rum. (P. Jensen, Snesere Sogn, s. 465).» 

Enl. Dalmålsordb. brukat i Orsa, Mora, Rättvik, Al, Djura, Gagnet och 
Mockfjärd i bet. »skullen av stänger ovanför lada-logen» och i former som 
stånger, stänger, stängrör och dat. upå stånggom. 

3  Ex. från Segersta, ULMA 7284, s. 8 o. 16: stängen e »stänger lagda 
på åsar under taket i logen» (äv. ordreg.). 

3  Enl. egna uppteckn. från Tierp och Östervåla. Ordet har säkert större 
spridning inom både Uppland, Gästrikland och Hälsingland än vad de magra 
ordsaml. visa. 

4  Jfr Nat. Lindqvist, Stud. germanica s. 458, not 1: »För övrigt ha stänge 
och ränne sannolikt utvecklats på samma sätt ur plurala kollektiver stänger 
och ränder, ränner.. 
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skulle» i förhållande till verbet hty. sehliessen och da. slyde 
»höskulle» till verbet sv. sluta 

Inom ett mindre område i Skåne, omfattande Bara och Frosta 
härader samt Bjäre härad längst i ny. uppträder som synonym 
till det nyss berörda stänge ordet pall, logpall, översatt med 
»stänge över logen högt uppe»5, »det högre belägna bjälklaget 
över loggolvet, t. ex. hjällatyg över logpallen»5  eller »en 
överbyggnad på logen vid sparrverket»4. Det synes här röra sig 
om en utveckling från betydelsen »upphöjt golv», varom ovan 
närmare har talats.5  

13. Skå(n), hång och skåk. 

Ett annat ord för »gles botten över logen» är det i Uppland, 
Dalarna, Västmanland och Södermanland brukade skå f. pl. skån 
eller n. koll. skån (med bif. skitna n.). Detta ord känner Rietz6  i 
formen s k å f. och med bet. 1) »läkten i kornladan, ofvanför 
logen, der säden lägges», och 2) »det rummet i ladan upp under 
taket, der säden lägges, 'opp på skån'» enligt uppgifter från Upp-
land och Södermanland. Även Lenxus har från senare delen av 
1700-talet7  en notis om »de på åsarna lagda stänger, ofwan 
öfwer lada-logen, på hwilka säd upplägges», vilka i Delsbo kallas 
t er an e 5  men »på de södra orterna kallas sk åhn». I nutida 
dialektuppteckningar påträffas ordet t. ex. i Landsmålsarkivets 
ordsamlingar från Uppland som skå n., »det lösa brädlager, som 
brukar ligga nära (uppe vid) taket i lador»5, »skulle över logen 
etc.»'5, »enklare skullgolv»"; skån best. fem.? i samma bety-
delse (»lägg opp-en på s k ån»)12  och best. neutr. skåne i samma 

7  Jfr not 2 ovan s. 122. 
2  Enl. uppteckn. i LAL från Äspinge, Hallaröd, Munkarp och N. Rörum i 

Frosta och Barkåkra i Bjäre hd. 
Uppteckn. i LAL från Mölleberga i Bara hd. 
Uppteckn. i LAL från Lyngby i Bara hd. 

5  Se s. 16, not 3. 
Ordbok 612 b. 
Delsboa illustrata 1764. 
Jfr nedan kap. VII: 2. 
Rasbokil. 

717  Rö, Estnna, Skuttunge. 
Bälinge och Skuttunge. 

12  Hjälsta, egen nppt. 
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betydelse'. Beläggen äro strödda över en stor del av Uppland, 
men den närmare utbredningen har ej kontrollerats genom nyare 
undersökningar. Även i Västmanland är skå n. »skulle över lo-
gen» upptecknat från ett par hålla, men annars är i östra Väst-
manland formen skån n. i denna betydelse mycket vanlig'. Även 
från västra Södermanland har den sistnämnda formen upptecknats 
under senare år'. Från Övertjurbo hd i Västmanland är dess-
utom den närliggande betydelsen »stång under taket för bröd» 
känd.' Sk ån f. är även känt i Dala-bergslagsmålet.6  

Det förefaller rimligt att vi i detta ord ha att göra med en 
motsvarighet till fvn. sket f. »skevhet, snedhet», som även synes 
föreligga i sv. dial. skå t. ex. •i västmanländska stå på skå 
»stå på kant».7  Denna etymologi har föreslagits redan av Rietz 
och ingen anledning att betvivla den föreligger. Om Rietz genus-
uppgift f. är riktig — och några yngre uppl. belägg tala närmast 
därför — får väl skå n. lika väl som sk ån och sk ån e n., vilka 
utvecklats ur pl., betraktas som ett resultat av ordets användning 
i kollektiv betydelse.' »Skå» får väl närmast tänkas som åsyf-
tande det sneda rummet mellan takfoten och de på tvärbjälkarna 
lagda stängerna, som bilda »skullens» golv' (man hade en öpp-
ning mitt över logen att föra upp sädesbanden igenom) och blir 
då en god parallell till det da. h eld e fag et i samma betydelse 
samt till hj äll och skunk. 

Från Västmanland och Närke föreligga uppgifter om före-
komsten av ytterligare ett ord med betydelsen »skulle över logen». 
Herweghr har från 1700-talet en uppgift" om hån gane, best. pl. 
m.(?) »rummet uppöfver logen som annorstädes kallas sk åk. 

östervåla, egen uppt., Tierp och Västland. 
2  Från Tortuna och Medåker, Västmanl. ordb. 

Romfartuna, se Thorfors i Sv. landsm. B 16, s. 22, Irsta ULMA 11929 
samt ett 20-tal belägg från olika s:nar i ö. delen av Västmanland från Upp-
landsgränsen till Fellingsbro, Västmanl. ordb. Även sammansättn. lo gskå n, 
läskån finnas. 

Västermo, ULMA 47: 9 och Mellösa, 10200. 
Västmanl. ordb. e Envall, Dala-bergslagsm., s. 159. 

7  Från t. ex. Hällefors. Rietz 612 b har skå »kant på bräder». Jfr Hell- 
gnist, Etymol. ordb., art. sk å. 

Ordet har endast i väster det koll. neutr. rände vid sin sida. Möjl. kan 
ordet ha spritt sig från ö. Västmanland till angränsande landskap. 

Jfr P. Möller, Ordb. öfver Hall. landskapsmålet, s. IV. 
Hans ordbok, s. 61. 
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Felsbroense». Ett hång f., best. f. hånga finnes också från våra 
dagar i bruk i Fellingsbro i betydelsen »loftet över trösklogen»». 
En närstående betydelse har ordet i Västerdalarna, där hång n. 
bröd-hån g n. »brödstång för upphängning av tunnbröd» och 
»upphängd mängd tunnbröd» är känt från Lima och Transtrand.2  
Etymologiskt synes det vara samma ord, trots genusväxlingen, 
och likaledes identiskt med det hång n., som Rietza känner från 
Västmanland, Närke, Östergötland och Öland i betydelsen: »raft, 
takved; de långa smala trän, som hänga på halmtak för att fast-
hålla halmen» och som är en avledning av verbet hänga med 
ursprungligt genus neutrum. 

Det nyss från Herweghr anförda skåk för »rummet uppöfver 
logen» är icke anträffat i några andra äldre källor och finnes 
tydligen ej heller i nutida västmanländska. Om ordet verkligen 
är korrekt återgivet av Herweghr (och ej är ett skrivfel för det 
välkända sk ån), torde det böra sammanhållas med det likaledes 
i Västmanland kända skak n. »botten i släde etc.»4  som på andra 
håll kan betyda »forselvagn med gallerverk eller stegar på si-
dorna, för att köra halm, hö, ved» (från Södermanland) eller i 
formen skag m. »vagnskorg, vagnshäck» (från Halland) och skåg 
i samma bet. (från Skåne)5. Ordet har även betydelsen »kedja, 
länk; fäbindsle e. d.»6. 

14. Tia, spång och botten. 

Ett annat ord för övervåning, som ursprungligen synes ha 
varit en beteckning för det virke, varav bottnen gjordes, är det 
norska tu n. »et lidet Loft, et lost Gulv af Stwnger eller Fjele» 

T. ex. i uppteckn. från 1925-26 av Sam 0. Jansson, ULMA 1424: 1 och 
1029:6, s. 34 o. 77. Ordet förekommer i samma betydelse också i V. Skedvi, 
Näsby och Himmeta enl. Västmanl. ordb., samt i Ödeby i Närke: lohån g. 

2  Enligt Dalmålsordb. 
Rietz 282 b, under hänga, jfr SAOB, art. hång. I Västmanlandsordb. 

finnes från Fellingsbro och Himmeta också hång f. »från takåsen över halmtak 
nedhängande stång, som tjänar till att kvarhålla halmen» (från Himmeta äv. 
pl. hång a). Jfr smål. hångta k, Crxlius s. 231. 

Västmanl. ordb. 
Rietz 576 a. 
Rietz a. st. — Till växlingen a—å jfr R. Liljefors, Skåk 'skakel', i Ord-

geogr. o. språkhist., s. 89 f. 
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(synon. hj e 11 och tr ev), som av Aasen anföres från Nordhord-
land'. Även från danska dialekter finnes ett besläktat ord i 
denna betydelse, nämligen »Stuehusloftet, ogsaa kaldet Tiljet» 
från Bornholm', och det halländska tilled bf. n. »torklave i 
badstu» hänger också samman härmed'. Det norska ordet är 
tydligen identiskt med fvn. Pi/ n. eller 'iii n. »brädvägg, panel-
ning, golvläggning». Det är också besläktat med sv. tilja f. och 
fsv. koll. thilde n. »golvplankor, golv», vilket senare ord alltjämt 
lever kvar i dialekterna i Sydsverige, ofta i former som visa 
stark påverkan av tilja så som av Nat. Lindqvist närmare på-
visats' ha skett i gränsområdet för det senare ordets utbredning 
i n. Småland. Telde uppträder också som synonym till skunk 
i betydelsen »lös botten i båt» såsom ovan nämnts', nämligen 
längs Östersjökusten (Gotland, Tjust, Åland, Korpo i Eg. Finland) 
»utefter en redan från 1200-talet känd segelled från Danmark 
till Finland och Östersjöprovinserna»'. Samma betydelse åter-
finnes också hos no. tilja f., som enligt Aasen kan betyda 
»Gangbrwt i en Baad, en liden Flage eller los Fjel som er ned-
lagt i Kjolen tu l at trwde paa»7. Enligt honom är ordet i denna 
betydelse allmänt längs kusterna i Norge och det återfinnes 
också hos isl. pirjurs. Som parallell till betydelsen »golv» > »bot-
ten» > »övre botten» > »innertak» > »övervåning» kan också hän-
visas till det besläktade ty. diele nedan. 

Ordet spong f. i norska dialekter brukas enligt Aasen9  bl. a. 
i betydelsen »et lidet Loft, eller smalt Fjelegulv» (synon. med 
ram, lem) i Nordhordland. Sådana små loft ha som nedan be-
röres"' stundom brukats som sovplatser liksom lem, hj e 11 m. fl. 

Aasen, Norsk Ordbog, s. 811. 
Zangenberg, Gamle bornholmske Landbygninger, i Turistforen. f. Danm. 

Aarbog 1928, 178. 
Från Co. Kamp, Höks hd, enl. A. Sandklef, Om torkhus, s. 17. Jfr Wig-

forss, S. Hallands folkm., s. 36, tilj e och Lindqvist, Stud. germ. s. 446. 
Se Lindqvist, Ordgränser och ordförändringar, i Saga ooh sed 1937, s. 46 f. 

samt hans Urspårade ord, i Stud. germanica, s. 446. 
5  Se s. 98 och K. G. Ljunggren i ANF 54, s. 27. 

Se Lindqvist, Urspårade ord, s. 444 samt karta V i samma arb. 
Ordbog s. 813, art. tilja, jfr til e n. »Gulv, Bund, Hylde» (s. 813) och 

tild f. »Gulvet i et Rebus» (s. 812). — Jfr Torp, Nyno. etymol. ordb., s. 785. 
Ljunggren i ANF 54, s. 27. 
Ordbog, s. 737. 

19  Se nedan s. 160 f. och 169. 
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Ordets övriga betydelser i norskan äro enligt Aasen: »en smal 
Flade, Skinne, Jernbeslag; f. Ex. paa Hjul, Slwdmeder og des-
liges», en betydelse, som är vanlig i s. och v. Norge (liksom även 
i svenskan); »en liden Bro, dannet af nogle faa Stokke». En 
betydelse hos ordet, som står nära hj ell = »isbro»1, är den från 
Bergens stift kända »Iisfiage, Iisbxlte tvffirs over en Aa eller 
Fjord», även om denna, såsom bättre framgår av en från Trond-
heimstrakten antecknad betydelse »en Tvxrstribe, et Vindkast 
som dor en mork Stribe paa Vandfiaden», också har tydlig be-
röring med sv.-da. spång »smal bro» (för fotgängare)2. Även isl. 
spgng f. har betydelsen »isbru yver vatn» (jämte »spång» och 
»smal platta»). Betydelsen »smalt loft» e. d. synes också ha före-
kommit i finlandssvenskan, ty Vendell' känner ett spånge m. 
»loftsvale». 

Ordet botten ra. har i fråga om betydelserna haft en utveckling 
som påminner om tu l etc. och spång. Från en betydelse »golv, 
mark», som alltjämt är bevarad, t. ex. i sv. botten, da. bund, 
ty. boden och eng. bottom, har ordet både i svenska dial. och 
i tyskan fått betydelsen »övervåning». Som nedan närmare be-
röres är boden i hela östra Tyskland det vanligaste ordet för 
»vind, övervåning»4. I svenskan är ju betydelsen i fråga vanlig 
litet varstädes i uttryck som »på övre botten», »m ag a sin s-
b o t ten», »b o db o tt en» o. s. v.' och åtminstone i Ångermanland 
synes det vara rätt vanligt att begreppet »vind» uttryckes med 
botten.' 

15. Vind. 

Till slut återstår att omnämna ett allmänt svenskt ord för 
»övervåning», vilket icke synes förekomma utanför det svenska 

Se nedan s. 245 (11). 
2  Om ordets etymologi se t. ex. Hellquist, Etymol. ordb., art. spång. 

Vendell, Ordb. 
Se nedan under mom. 16, s. 131. 
Jfr t. ex. »en sädes eller mjölbo — — med dubbel botten och låfft», 

värderingsakt från 1722, Rödeby i Blekinge, enl. S. Erixon, Blekingeboken 1940, 
s. 46. — För Västerdalarna uppger 0. Bannbers att övervåningen kan kallas 
botten. 

T. ex. i uppteekn. från Dals sn, Ångerm.: »b otte n, andra våningen», 
8706, s. 11, och Ådalsliden (Näsåker):»sängbotten, övre våningen i en 
väggfast säng; övervåningen (vindsvåningen) i ett hus kallas också botten" 
H. Geijers ordsaml. från 1898 i ULMA. 
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språkområdet', men där i stället har rätt allmän spridning, näm-
ligen vind m. I svenska dialekter synes det saknas blott på 
Gotland och i Skåne.' Ordet översättes i dialektuppteckningarna 
oftast med »vindsvåning, loft» men är i regel icke synonymt med 
övriga tidigare behandlade ord av typen skulle, ränne, stänge 
etc. Men däremot står det nära just loft, som ej heller så ofta 
brukas om vindsutrymmen i lador, stall och fähus. Ordet är 
vanl. starkt mask. vind (i s. Sverige med uttalet ving, vinj 
e. d.), men inom ett mindre område i Östergötland' anträffas i 
stället svagt mask. vinde. Om man utgår från att den vanliga 
sammanställningen av vind »superior locus domus» med vind 
»ventus», förefaller det rimligast att med Söderwall5  tolka »hus-
vinden» som »ett för vinden öppet rum». Betydelseutvecklingen 
blir i så fall motsatt den, som förutsatts för ordet loft > luft. 
Söderwall har påpekat förekomsten av fsv. vedherrum i bet. 
»vind, vindsrum» som stöd för sin tolkning av vind5; föreställ-
ningen »uppe i vädret», vilket uttryck också förekommer som 

1  En antydan om att även i de andra nord, språken ordet vind har asso-
cierats med taket (resp. rummet under taket) kan ligga i da.-no. vindu e 
»(tak)fönster», som ju även under det nordiska inflytandets tid inlånades i meng. 
som windoge, window. 

2  Enl. Gotlandsordb. och meddel. av H. Gustavson; från Västra o. östra 
Göinge har LAL ett par belägg på vind som synonym till det vanligare lo f t, 
eljest synes det saknas i Skåne. Däremot finnes i LAL ett tiotal belägg på 
ordet från Bräkne, Medelstads och östra hd i Blekinge (jfr S. Erixon, Blekinge-
boken 1940, s. 68); från Småland finnes det likaledes i ett femtiotal socknar 
fördelade över de flesta av landskapets härader (jfr Hedström, Sydsmål. folkmål, 
s. 65); från Halland har LAL många belägg från Fjäre hd, två från Faurås och 
ett från vardera av Halmstad9 och Höks hdr (jfr Milen, Fageredsmålet); från 
Bohuslän, se NiMn, Sörbygdsmålet och från Dalsland, ULMA 956: 3. Från alla 
övriga svenska landskap upp till Västerbotten är ordet väl representerat i 
ULMAs saml. 

Vind e m. är upptecknat från Aska hd samt från Stjärnorp, Vårdnäs 
och Vist i saml. i ULMA. 

Se Ordb. öfver sv. medeltidsspr., art. v in d e r 2: »öfverst i ett hus (under 
sparrverket) beläget, för vinden öppet rum; närmast of van det öfversta bjälklaget 
i ett hus beläget rum, vind, vindsvåning». Hans enda anförda belägg, ur Stock-
holms stads Jordebok, 1471, visar endast bet. vindsrum: »en windh offuan 
oppa stuwane meth three kamere». 

5  Även Hellquist, som har samma etymol. som Söderwall, anknyter i Etym. 
ordb. till dennes motivering. Söderwall känner wädher rum blott från Stock-
holms stads Jordebok, 1445: »en kellara oc en gatabodh murat aff sten ok 
wädherrumit offuan yppa». 

9-43169 Manne Eriksson 
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vindsbenämningl, ligger ju rätt nära ett »uppe i vinde n». Till 
stöd för en sådan förbindelse av vind i de båda nämnda be-
tydelserna kan också andragas, att vissa bostadshus i äldre tid, 
när man saknade skorsten som räckte upp över husets tak, hade 
gavlar vilkas övre del gjorts av gles risflätning (eller var försedd 
med gluggar), så att röken från härden på den vägen kunde 
sugas ut ur stugan av vinden. Sådana anordningar ha fram till 
vår egen tid funnits i hus med »rauchbo den» på lågtyskt 
område och även i vissa högtyska hustyper.3  I vårt land ha också 
sådana hus med risflätade gavlar funnits i Skåne långt in på 
1700-talet, där t. ex. Linne såg och beskrev sådana hus under sin 
resa år 1749.3  

Falk—Torp4  ha däremot ett annat förslag till förklaring av 
sambandet mellan vind »blåst» och »övervåning», då de anse 
den senare betydelsen abstraherad ur sammansättningar som 
vindskida, vindöga. Söderwall—Hellquists tolkning förefaller dock 
rimligare. När vi i schweiziska dialekter anträffa ett winde »Daeh-
boden», är detta ord förmodligen av annat ursprung.3  

16. Tyska uttryck för »övervåning». 

Här och var i det föregående ha vissa tyska benämningar på 
övervåning kommit att omnämnas i den mån de erbjudit paral-
leller till de svenska ordens betydelseutveckling. En kortfattad 
sammanställning av hithörande tyska ord har gjorts av Kretsch-
mer 19186, en utredning om dessa ords geografiska utbredning, 
som här i korthet refereras till jämförelse med de nordiska för-
hållandena. I samband med den grupp av lånord, som vittnar 
om loftbyggnadernas romanska ursprung, har ovan' redan talats 

T. ex. i Västerdalarna (Lima, Transtrand), som enl. Dalmålsordb. har 
väder n. »övervåning»; även nttr. oppi väre = uppe på vinden, förekommer 
där. (Möjl. hör också det oklara y värder n. »vind» hit.) 

5  Se Bruno Schier, Das dentsche Haus, s. 493. 
Skånska resa 1751, s. 113, jfr nedan s. 134. 

4  Se Norw.-dän. etymol. Wb, s. 1382; jfr Troels-Lund, Dagligt liv II, s. 13. 
5  P. Kretschmer, Wortgeographie der hoehd. Umgangssprache, Göttingen 

1918, s. 134: »offenbar weil urspriinglich auf dem Dachboden sich die Winde 
befand, mit der Korn oder Hen heranfgezogen wurde». 

8  a. a. s. 132 f. Jfr W. Wenzel, Wortatlas des Kreises Wetzlar, karta 47, 
Der Speicher im Hanse samt s. 42 f. och s. 112. 

1  Se s. 86 f. 
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om de i Västtyskland brukade orden söller, speieher och estrieh. 
Tyskans vanligaste inhemska ord för »vind» etc. är dock det 
östtyska boden (d achbod en, auf bode n), som möjligen kan 
ha något samband med det sv. botten i samma betydelse, varom 
ovan har talats. Västerut går ordet boden till v. Hannover och 
Westfalen samt till Hessen, och söderut är det brukligt i hela 
Bayern och Österrike (utom Tyrolen och v. Kärnten). Ordet före-
kommer också på lågsachsiskt område jämte bane', vilket sist-
nämnda i sydvästra Tyskland — såvitt ej området för s öller, 
sp iche er och e s trich medräknas — är det vanliga ordet för 
»övervåning». Det förekommer i Wiirttemberg, kring Konstanz, 
i delar av Schweiz och Elsass, men det sträcker sig med utlö-
pare över mellantyskt område ända till den lågtyska kusten vid 
Nordsjön (i Hessen b iin.e, i Preussen b ån, vid Hildesheim 
b öhn e [»oberer Schlafkammer»], i Dithmarschen bön o. s. v.). 

I Schweiz uppträda i samma betydelse ord som aufzug och 
det ovan berörda diele (dill), vilket även brukas i Tyrolen, samt 
unterdaeh, som dessutom är känt i Kärnten och Tyrolen. Ovan' 
har redan talats om att laube (läub e) uppträder i betydelsen 
övervåning i ett reliktområde i Schwaben och Kurhessen. I 
Sauerland (området mellan Sieg och Ruhr) användes ordet balke 
om övervåningen (tydl. även i uthus), och detsamma synes vara 
fallet med Hannover.' Ordet förekommer även i eng. i samma 
betydelse', möjligen är ordet ett gammalt anglofrisiskt ord för 
denna sak. I Sauerland förekommer dessutomi det ofta berörda 
ordet hille som beteckning för övervåningen, ett ord som i det 
lågsachsiska huset och på andra håll användes om en smal »skulle» 
vid takfoten i ekonomiavdelningen av huset, så som nedan när-
mare skall beröras. 

Dessutom förekomma — särskilt på schweiziskt område — 

1  Jfr t. ex. W. Bornann, Bäuerliches Hauswesen — — im alten Nieder-
sachsen, s. 48 f.: Bodden och B ce h n, konstruktionsbild s. 3. 

2  Se ovan s. 93 f. 
2  Se K. Heckscher, Die Volkskunde der Provinz Hannover I (Neustadt am 

Rilbenbge), s. 240: »der Bodenraum heisst up '11 balken». Jfr även B. Schier, 
Das deutsche Hans, s. 493; Warnecke, Hans und Hof. Kart. 20. 

Se ovan s. 68. Jfr beteckningen golf för de särskilda »facken» i äldre 
engelska hus och i det frisiska huset (även nord.!) samt cruck som namn på 
takvinkeln i nordfris. och på de snedställda bärande stolparna i vissa eng. 
huskonstruktioner, 0. Lehmann, Das Bauernhaus in Schleswig-Holstein, s. 133. 
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ett stort antal andra hithörande uttryck av mera humoristisk 
och tillfällig karaktär, som ingen betydelse ha för vår under-
sökning. Angående dessa kan hänvisas till Kretschmers fram-
ställning a. st. 

17. Sammanfattning. 
De ovan berörda lat. lånorden solarium, spicarium och astracum 

(samt palatium) bekräfta genom sin förekomst på germanskt 
språkområde riktigheten av det resultat, som förut vunnits vid 
genomgången av det sakliga materialet, nämligen att över-
vånin g en i egentlig mening hos de germanska folken 
härstammar från den antika medelhavskulturen och 
särskilt från de former denna kultur fått i Gallien och Wien. 
landet. Båda arterna av källor ge vid handen, att tidpunkten 
för den påverkan, som lett till bruket av loftbyggnader bland 
de germanska stammarna i väster, ej gärna kan sättas senare än 
merovingisk tid men förmodligen är avsevärt äldre. Tvåvånings-
husen och de lat. lånord, som betecknat dessa, måste samtidigt 
ha tagits upp av de germanstammar, som längs Rhen kommo i 
starkaste beröring med den i detta område kvarlevande pro-
vincialromerska kulturen, och från dem måste bådadera spritts 
till övriga angränsande stammar redan under den språkperiod, 
som betecknas med fornhögtysk och fornsachsisk, resp. forn-
lågfrankisk och angelsaxisk tid.' 

Vad England Uträttar synes tvåvåningshuset och benämningen 
so/or under denna äldre period ha varit inskränkt till stenbygg-
nader bland stormännen. När vi senare finna det nordiska lån-
ordet loft i eng. såsom beteckning för övervåning (och lofthus), 
förefaller det antagligt, att den därmed betecknade hustypen 
med sina anordningar varit av annan art (träbyggnader?) och 
blivit mera folklig än det äldre till herremännens gårdar knutna 
uttrycket. Då sannolikt hustypen också i detta fall åtföljt ordets 
inlåning, måste båda ha kommit in med nordmännen under 
vikingatiden, och vi ha häri ett vittnesbörd om att lofthus före 
denna tid måste ha varit rätt vanlig bland nordborna. Ytter-
ligare ett bevis härför ger förekomsten av samma nord. lånord 
i iriskans lochta »loft».2  

Jfr t. ex. den kända planen till abbotshuset från St. Gallen (800-talet); se 
härom Lundberg, Herremannens bostad, s. 350. 

2  A. Campbell, Notes on the Irish House, i Folkliv 1937, s. 222. 
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Hos de germanska folken och särskilt hos nordgermanerna 
synes övervåningen äldst ha brukats huvudsakligen i bodar och 
hus utan eldstäder. Åtminstone tidvis synas dessa ha använts 
som sovplatser. När ofullständiga former av övervåningar sär-
skilt på västskandinaviskt område införts som halvloft eller 
läktare vid endera gaveln i stugan, i stället för att ställas som 
en särskild loftbod vid ändan av stugan, kan förmodligen också 
denna anordning ses som en påverkan från lofthusen. En full-
ständig övervåning eller ett slutet innertak över själva stugan 
kunde dock knappast införas, så länge man bibehöll den gamla 
öppna härden, vare sig denna intog sin plats mitt på golvet 
som i de gamla eldhusen eller flyttades till gavelväggen som i 
de engelska och vissa lågtyska hus eller också förlades till stugans 
ena hörn som i Norden. Först med skorstenens införande 
blev man sent omsider fri från den ständiga rökplågan och 
kunde taga också utrymmet under takfallet i bruk som för-
varings- och bostadsrum. Även skorstenen har med säkerhet nått 
Norden från sydväst och har där först tagits i bruk i städerna och 
hos herremansklassen.1  I Sydeuropa ha enkla rökfång av trä 
eller flätverk med lerklining en mycket hög ålder' och i Väst-
europa förefalla sådana att ha varit i rätt allmänt bruk under 
medeltiden i kloster och herremanshus. Kontinentala och engelska 
källor nämna sådana anordningar med namn som mantellum 
carnini, fumarium eller epicaustorium. Redan under tidig medel-
tid synas för övrigt sådana anordningar ha kommit i bruk också 
på västnordiskt område, enär vi från Island finna sådana om-
nämnda med benämningar som reykberi eller reykhafrs, vilka ord 
tydligen åsyftade sådana skorstenar över härden. 

i  Se härom t. ex. Troels-Lund, Dagligt Liv II, s. 41 och Visted, Vor gamle 
bondekultur, s. 48 if. 

2  Se härom t. ex. Addy, Evolution of the English House, s. 126 f. och 
särsk. s. 131: »It is probable — — that chimneys made of wood existed in 
large Greek houses in very early times. In the centre of the megaron or mens 
hall at Tiryns Schliemann fo.und round hearths about 3.80 m in diameter, 
within a space enclosed by four pillars, which were shown to have been of wood. 

Visted a. a. s. 48 och Fritzner, Ordbog, som har belägg på reykberi 
från Biskopa s2gur, Vatnsdcela och Islenzk /Evintyri, 85 A 99: »ofn i htsinu 
til eldingar ok svå meistarliga um btit med reykber a, at menn svåfu inni 
medan elt var»; samt på reykhafr från Harar saga, Heilagra manna s2gur 
och isl. 2Evintyri, beskriven som: »einn skorsteinn, er reyk skyldi tt leggja ör 
stofunni». 
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Först med skorstenen och den likaledes under medeltiden 
till Norden införda ugnen, kan möjligheterna att ha rum med 
hela innertak anses säkrade. Vi ha ovan (s. 34 f.) funnit kammare 
uppvärmda från ugnar, som kunde eldas från en öppning i annat 
rum, litet varstädes i nordvästra Europa under medeltiden 
(kemenate, pisel, dörns etc., och även stube synes höra hit), 
och sådana rum med sättugn nå över lågtyskt och danskt 
område upp i Sydsverige. Ugnens införande medförde dock ej 
överallt samtidig seger för skorstenen. På vissa håll i Danmark 
och Sydsverige drog det lång tid om innan denna seger vanns 
(ofta först genom myndigheternas inskridande mot de äldre, 
eldfarliga inrättningarna)' och på nordvästtyskt område har härden 
utan skorsten levat kvar ännu längre, ja, lär här och var ännu 
vara i bruk hos bondebefolkningen (i det lågsachsiska huset)2. I 
städerna hade man naturligtvis långt tidigare avskaffat de skor-
stenslösa husens, och denna stadskultur synes tidigare ha segrat 

Detta framgår bl. a. av Linnés Skånska resa (1751), s. 113. Jfr härom 
vidare Campbell, Skånska bygder, s. 208 f., där med stöd av äldre handlingar 
visas att hus utan yttre skorsten varit förhärskande i vissa trakter av Skåne 
ända fram mot 1720-talet, senare på gr. av den uppenbara brandfara de med-
förde ivrigt motarbetade av myndigheterna. Enl. S. Erixon, Fataburen 1928, 
s. 203, torde det i Skåne ha rört sig om hus med rökugna r, liknande dem 
som funnits på norska Västlandet (jfr Visted s. 47 f.) och bland finnarna. Jfr 
även vad Erixon härom anför i Hur Norge och Sverige mötas, s. 207. Även i 
Danmark synas skorstenslösa hus varit i bruk vid samma tid. 

2  I det lågsachsiska huset och andra hus med »Rauchboden» har man fram 
till våra dagar rett sig utan skorsten, som lett röken ut i det fria, se t. ex. 
B. Schier, Das deutsche Hans, s. 493. Stundom räckte rökfånget — en enkel 
trämantel över härden — upp över en enkel vind av löst lagda plankor eller 
»sleeten», bildande »der Balke» ovanför »die Diele», och från denna Ranch-
boden drog sig röken ut genom de oftast risflätade gavlarna. I andra fall fanns 
ett skyddstak ovanför härden, »Rahm» eller »Fäerrähm» för att hindra gnistor 
från (torv)elden att komma upp till foderförråden på »die Sleeten», se E. Grohne, 
Das Bauernhaus im Bremer Gebiet, s. 25 f. och Abb. 7-8. Om skorstenens 
införande i bondehusen i detta område se särsk. s. 47 (och Abb. 13 a) och om 
den slutliga segern under 1800-talet: »Das offene Hedfeuer verschwand fast 
iiberall; Schornsteine wurden eingezogen.» — »Schornsteinlose Rauchkaten» finnas 
ännu här och var omkring Bremen, s. 48. 

8  Visted, a. a. s. 49; det har tydligen till långt fram i tiden i detta fall 
rört sig om träskorstenar: »endnu i begyndelsen af 18. aarh. fandt man det 
paakrrevet at nedlwgge forbud mot trtemantel i Bergen». Om hörnhärdens och 
skorstenens införande säger S. Erixon, Hur Norge och Sverige mötas, s. 208: 
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i både Norge och övre Sverige än i Sydsverige, delvis beroende 
på att eldfaran vid vedeldning var långt större än vid eldning 
med torv. Men här har också den i andra fall väl betygade 
lusten hos nordborna att tillägna sig nyheter utifrån spelat en 
betydelsefull roll. 

Hus utan innertak och övervåning ha här och var också i 
Norge och övre Sverige funnits kvar som relikter ända fram 
mot vår egen tid som eldhus, rökovnsstuer och ryggåsstugor. 
Sedan skorstenen tillkommit, behövdes ej mer i de nyare hus-
typerna det öppna utrymmet under taket för att ge plats för 
röken, innan den hann vädras ut genom ljoren-vindögat eller 
genom de risflätade gavlarna. När man ej omedelbart införde 
helt innertak, kunde man i ryggåsstugorna i Norge och Väst-
sverige använda halvloften som sovplatser också »medan elt var» 
utan att besväras av röken. 

Ytterligare ett viktigt steg i övervåningens historia togs ge-
nom införandet av ugnen som värmekälla i rum utanför den 
gamla stugan-hallen. För att behålla värmen i dessa kammare 
(stube, pisel, dörns) var det nödvändigt att uppåt avgränsa 
rummet med ett innertak. Sådana rum ha vi funnit i det låg-
sachsiska husets »Kammerfach» såväl som i Danmark, sv. Sverige 
och Norge. Men också norr om sättugnens (bilfflggerovnens) om-
råde' ha liknande tendenser trängt in, och innertaket har under 
den nyare tiden införts överallt i bostadshusen i rum både med 
och utan eldstäder. Hela denna utveckling i Norden har säkert 
påverkats från Västeuropas köpstäder under medeltiden.' På- 

»I Skandinaviens inre ålderdomligare områden dröjde det troligen längre, innan 
utvecklingen framtvang ersättning för de fria härdarna mitt på golvet, men 
Östsverige och Östnorge måste relativt tidigt övergått till hörnhärd och skorsten.» 

i  I Norden hör biläggarugnen eller sättugnen av gjutjärn hemma i Dan-
mark, Norge och de sydvästsvenska provinser, som först vid mitten av 1600-
talet förenades med Sverige: nämligen i v. Blekinge, Skåne, Halland och Bo-
huslän, se S. Erixon, Svensk kulturgeografi, s. 29 och gränslinje 14 på kartan 
vid s. 20, samt H. Vreim, TrEekk fra byggeskikkens geografi i Norge, s. 18 och 
karta s. 19, enl. vilken biläggarugnen är vanlig på Jären och Lista, annars rök-
ugnar på Västlandet. 

2  Även nordvästtysk landsbygd synes ha erfarit samma inflytelser, som 
lett till införandet av biläggarugnar (»Bötöfen»), se t. ex. E. Grohne, Das Bauern-
hans im Bremer Gebiet, s. 33 f. och s. 40. Jfr även ordet spis i sv., peis i no., 
som vittnar om Ity. inflytande på eldstadens utveckling i Norden. — Det före-
faller i vissa fall som om Norden skulle ligga före både landsort och mindre 
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verkan härifrån började säkert mycket tidigt, och vi ha i den 
fornvästnordiska litteraturen några notiser härom, av vilka den 
bäst kända torde vara uppgiften om att konung Olaf kyrre 
(1066-1093) »fyrst la gera ofnstofur» i Norge', troligen med 
sättugnar. Ugnskakel har också hittats här och var vid gräv-
ningar i medeltida kulturlager i äldre nordiska städer.' 

Det synes alltså möjligt att som en grupp för sig avgränsa 
de fullständiga innertaken i bostadsrum. Denna grupp 
har västligt ursprung och har börjat införas redan under medel-
tiden, även om den först under de senaste århundraden fullt 
slagit igenom. Som en annan, något äldre grupp, kan man räkna 
övervåningar med verkliga rum i loftbyggnader: loft-
bodar, stolphärbren och ramloftstugor. Liksom den förstnämnda 
har säkert också denna grupp västligt ursprung och beror ytterst 
av påverkningar från den antika medelhavskulturen, såsom redan 
deras benämningar (solarium, spicarium o. s. v.) visa. Dessa 
från latinet lånade benämningar ha dock stannat inom de starkast 
romaniserade trakterna i västra Tyskland, men öster därom på-
träffas det numera blott inom reliktområden i denna betydelse 
bevarade laube, som under tidig medeltid tydligen varit starkt 
expansivt och under denna tid införts som benämning på loft- 

städer i ny. Tyskland, där största konservativism synes ha rått. Så menar t. ex. 
Grohne a. a. s. 64 att 'die Wohnbauten [auch] in der Stadt in ihrer Frähzeit 
sehornsteinlose Rattehhäuser mit offenem Herdfeuer waren, dass sich erst im 
ausgehenden Mittelalter Kamine, Scbornsteine und (Ven einbärgerten, und dass 
es im Zusammenhang hiermit sodann zum Einbau von Kämenaten, Stuben, 
Kammern und Kilehen kam». Och s. 150 säger han: »Dass man bei uns 
auf dem Lande nur zögernd an die volle Ausnutzung des Dachbodenraums 
herangegangen ist, zeigten die oben herangezogenen Belege aus den Ansehlägen 
zur Gentige. Es hiess dort oftmals, dass die Hausbalken -aber den Dielen der 
Bauernhäuser nur hin und wieder, d. h. nicht yollständig mit Brettern und 
Bohlen belegt gewesen seien, ein Zeichen, dass man keinen sonderliehen Wert 
darauf legte, Vorräte dort aufzubewahren.» 

i  Saga ölåfs kyrra, kap. 2 (Heimskringla, udg. av F. Jönsson 1911, s. 514; 
jfr Visted, Vor gamle bondekultur, s. 47, som anser det troligt, att här åsyftas 
en biläggarugn (rökugnar minska ju ej nämnvärt sot och rök i rummet). V. an-
för vidare en uppgift a. st. om den isländske biskopen Audun, som lät göra 
»stenovn i tommerstuen, saaledes som skik var i Norge, og före rogen ut, uagtet 
ovnen stod juden, som synes bestyrka att man i Norge åtminstone på kungs-
gårdar och kloster haft den nämnda ugnstypen i bruk. 

Visted a. st.: »de ovnskakler fra middelalderen som er fundet forutsretter 
bilxggerovner » . 



byggnader med svalgång också i de romanska grannspråken i 
söder och väster så som ovan visats. På nordiskt område har 
det besläktade ordet loft kommit att brukas för samma bygg-
nadstyp, tydligen redan före vikingatid, då ordet fördes vidare 
till de Brittiska öarna, säkerligen i sällskap med lofthusen själva. 
Också på lågtyskt område har tydligen samma ord i formen 
ludd kunnat användas om övervåningen. 

Bakom dessa båda yngre skikt av övervåningar, av vilka den 
äldre, som nyss antytts, för Nordens del får dateras till senast 
vikingatid (800-talet) skymta rester av ett ännu äldre stadium 
av förvaringsutrymmen i form av enkla, hyllartade anordningar 
över takbjälkarna i husen. I sina mest utvecklade former upp-
träda dessa i de västsvenska tarrarna eller i vissa hjällar i fä-
husen, och även dessa kunna kanske betraktas som förelöpare 
till lofthusens verkliga övervåning. Men vissa av dem visa så 
stora likheter med primitiva förvaringsanordningar under taket, 
som ha en mycket vidsträckt geografisk utbredning både i Europa, 
Asien och Afrika, att man tvingas att för dem räkna med en 
mycket högre ålder än för de tidigare nämnda. Övergångs- och 
korsningsformer mellan de olika skikten förekomma talrikt och 
göra ett försök att här åtskilja ännu flera distinkta ålders- eller 
kulturgrupper omöjligt. Emellertid har man säkert rätt att räkna 
med, att vissa av dessa anordningar kunna ha en ålder, som 
når långt bortom alla romerska påverkningar på vår byggnads-
kultur. Om så är, föreligger också möjligheten — åtminstone 
teoretiskt — att vissa benämningar på dessa anordningar skulle 
kunna kvarleva i de germanska språken från samma gamla tid. 
Men även om blott ett fåtal av dessa ord kunna räknas som 
samgermanska, kunna även de yngre ge belysning åt övervå-
ningens förstadier och utvecklingshistoria i Nordvästeuropa. Det 
är en sådan betydelsehistorisk översikt av dem, som ovan för-
sökts och vars resultat här preciseras. 

Ordet loft kan, om den ovan berörda etymologien är riktig, 
innan det förknippades med (lofthusets) övervåning, tydligen ha 
haft betydelsen »tak» och »utrymmet under taket». Närmare 
upplysningar om konstruktionen av dessa anordningar kan det 
ej ge. Sak samma är det med det enbart till svenskan inskränkta 
ordet vind, som likaledes en gång synes ha betytt »utrymmet 
under taket». Intetdera ordet ger heller någon ledning för be- 
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dömandet av frågan om deras ursprungliga hemort på annat 
sätt än att loft synes vara ett gammalt nordiskt (och lågtyskt) 
ord för övervåning av något slag, medan tämligen tydliga tecken 
synas tala för att vind ursprungligen hört hemma inom Mälar-
landskapen. Det fanns i varje fall i stockholmsspråk på 1470-
talet1  och ännu på 1770-talet kände S. Hof' ordet »vinn» som 
»svenskt» mot västgötskans »loft». Vind saknas också tydligen 
i Skåne och på Gotland. 

Viktigare upplysningar om övervåningens förstadier torde 
däremot kunna hämtas ur betydelsehistorien hos vissa ord för 
enklare övervåningar, särskilt sådana i uthusen. Vi skola i 
fråga om dessa ord här först sammanfatta vad ovan på skilda 
ställen sagts om ett par av de övriga betydelser, som äro gemen-
samma för flera av dem och som ge en antydan om, att dessa 
ord på ett tidigare stadium betecknat innertak över blott en del 
av ett rum, ett slags hylla eller halvloft. 

1. Den första av dessa betydelser är hylla. Denna skall vad 
ordet hjäll beträffar nedan i kap. VI, 3 b närmare behandlas. 
Här är det nog att säga, att den hos detta ord är känd från 
landskapen Västergötland, Värmland, Dalsland och Bohuslän, 
samt att samma betydelse också anträffas på norsk sida både i 
riksspråk och dialekter (Nordhordl. och Telemark) samt från 
Island. Betydelsen synes vara tydligt västnordisk. En del strö-
belägg från Småland, Östergötland och Västmanland samt Ånger-
manland förändra ej nämnvärt detta intryck, men de kunna 
möjligtvis antyda att betydelsen har reliktkaraktär och således 
en betydande ålder. Samma betydelse »hylla» visar också ordet 
tal-7-e i Dalsland, varom vidare nedan i kap. VII, 3, och båda 
orden kunna dessutom uppträda i den närstående betydelsen 
»torklave» i bastu e. d. Hos hjäll förekommer vidare över stora 
områden i öster betydelsen »ställning, stänger under taket för 
torkning av bröd e. d.», som är allmän i hela Sverige (utom 
Skåne och Uppland) samt i Finland. Liknande betydelser ha 
också, som vi ovan sett, rann och hång i Dalarna och bände 
i Dalarna, Östergötland och Uppland. Även skukk har på 
norskt område betydelsen »stor hylla» (Lister). 

Enl. Stockholms stads jordebok (eft. Söderwall), se ovan s. 129, not 4. 
2  Dialectvs vestrogothica, s. 193. 
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2. Betydelsen halv lo f t hos flera av dessa ord återspeglas ock-
så i betydelsen läktare i kyrka, som vi ovan funnit hos dem. 
Det är tydligt, att dessa ord vid tiden för deras upptagande 
som benämningar på läktaren annars i språket måste ha haft 
betydelsen »halvloft». Ovan har redan nämnts om den historiskt 
skönjbara samhörigheten mellan loftet och läktaren i kyrkorna. 
I vissa fall torde man väl ha rätt att anta, att tidpunkten för 
dessa ords upptagande i våra dialekter i denna betydelse bör ha 
varit våra kyrkors byggnadstid under medeltiden. I betydelsen 
»läktare» fördela sig de hithörande orden på geografiskt följande 
sätt (se karta IV a): 

hjäll är brukligt i övre Västsverige och Östnorge: i Väster-
dalarna, Älvdalen i Österdalarna, i Härjedalen och Jämtland 
samt i Rörostrakten och Orkda1;1  

skulle har varit brukligt närmast öster om föregående 
ords spridningsområde: i Österdalarna (utom Älvdalen) samt i 
Västmanland, Uppland, Gästrikland och Hälsingland; 

träv brukas i denna betydelse i Bohuslän och i södra 
Norge (jfr fvn., där också ordet Prep användes i samma bet.); 

yverlaup inom Norge sunnanfjälls; 
lem längs Norges västkust från Bergen till Trondheim; 
skunk är eller har varit i bruk i Skåne, Halland och 

Småland; 
loft har varit brukat i norsk-lapskan'. 

Dela vi upp de här behandlade orden efter deras äldsta åt-
komliga betydelser, som vi försökt nå fram till under den före-
gående analysen, få vi följande fyra huvudgrupper: 

Orden hjäll(e), skunk (skukk) och skån samt möjligen skulle 
synas på ett tidigt stadium ha åsyftat utrymmet i vinkeln 
mellan taket och husets tvärbjälkar (eller en hylla 
anbragt på detta ställe). 

Orden tarre och hång synas ha betytt torkhyllor uppe 
under taket, det sista ordet sådana som ursprungligen hängt 
-under taket. 

Samma betydelse är antecknad från Dithmarschen, se nedan s. 235 f. 
Mensing, m. fl., jfr ry. p olat i i samma bet., se ovan s. 62 och 88. 

Se ovan s. 89, not 3, ej medtaget på kartan. 
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Orden rand, ranner, ränder, ränne och rinder samt slinder, 
sinne och träv synas ursprungligen ha syftat på bjälkverk e t 
i höjd med takfdten (både längs- och tvärgående). Till denna 
grupp torde också ram böra räknas. 

Orden stänger, stänge, spång, lämm och tu / synas ha kunnat. 
åsyfta själva det virke, varav skullen bildats. Hit bör också 
föras ordet botten som benämning för golv i en övre våning. 

Till den bifogade kartan IV b över utbredningen av ord med 
betydelsen (enklare) övervåningar, skall här några ord till kom-
mentar lämnas. 

a. Ordet hjäll(e) är i olika betydelser spritt över hela Norden, 
men i betydelsen »övervåning» eller »skulle» är det inskränkt. 
till övre Västsverige, angränsande delar av Norge och dessutom 
till Gotland, en del av Syd- och Mellansverige och v. Danmark. 
Betydelsen saknas nästan helt inom det renodlade knuttimrings-
området i östra Sverige, medan det är vanligare i de områden, som 
ha resvirkes- och skiftesverkskonstruktioner (korsvirke). Betydelsen 
har således liksom dessa konstruktioner en utpräglad västlig-
sydlig orientering; den är således mycket vanlig från n. Värm-
land upp till Jämtland och i ö. Norge medan det saknas på. 
Sör- och Västlandet.' Vidare är den allmän i s. och v. Skåne 
och känd i angränsande delar av Halland, Västergötland och 
Småland. Betydelsen är också antecknad från Gotland och blir 
på nytt vanlig i Jylland, i vars s. del liksom på Langeland och 
Lolland den Ity. formen hill(e) tar vid i samma betydelse och 
sedan fortsätter över lty. område längs Nordsjön ned till Flandern 
och österut åtminstone når till linjen Riigen—Göttingen. Be-
tydelsen är dessutom känd från högtyskt område ända ned till 
Bayern, Tyrolen och Kärnten. Denna vidsträckta och delvis 

Se materialsaml. nedan s. 160, 212 f, 243 f.; sedan att ligga »på hjällen» 
saknas också inom detta område; jfr S. Erixon, Hur Norge och Sverige mötas, 
Inst. f. sammenl. kulturforskn. A XV, s. 193 med litt. 

Karta IV a. Benämningar på läktare i kyrka: 1. hjäll, 2. skulle, 3. skunk, 
4. lem, 5. trät', 6. yverlaup. 

Karta IV b. Benämningar på (enklare) övervåning: 1. hjäll, 2. hill, hade, 
3. skulle, 4. ränne, rände, 5. rinder, 6. slinne, slinder, 7. länt, lem, 8. skunk, 
skukk, 9. träv, 10. överlöp, yverlaup, 11. stänge, stänger, 12. slyde, 13. tarre,. 

14. sket, skån(e), 15. häng. 
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tydligt reliktartade spridning synes antyda en äldre sammanhäng-
ande utbredning. Denna betydelse hos ordparet hj äll—hilde 
måste därför antas ha en hög ålder och följaktligen kan man 
anta, att de med detta ord betecknade anordningarna, äldst väl 
»hyllor» vid takfoten av hus med tvärgående takbjälkar, äro 
gamla inom det nordvästeuropeiska område, där det till nutiden 
varit i bruk. (Jfr ovan om hj äll och hilde »läktare i kyrka».) 

Inom Skandinavien har det gamla området för hj äll in-
skränkts av andra ord för betydelsen »enkel övervåning». Närmast 
öster och söder om hj äll möter således ett område med skulle, 
vilket ord i vissa fall trängt långt in i det västliga hj äll-om-
rådet. Ordet skulle förekommer nu i hela den östra delen av 
det svenska språkområdet — främst inom det gamla knuttim-
ringsområdet i övre Sverige och Finland. Det förekommer också 
i Östergötland, där dock vissa drag tyda på att det ej är ur-
sprungligt hemmahörande, och är mycket vanligt i Småland. 
Västerut har det trängt in i åtminstone n. Västergötland och 
Värmland och är vanligt i ö. Dalarna. Som kartan visar saknas 
ordet på Gotland och är svagt traderat på Öland; i det gammal-
danska området av Sydsverige saknas det helt. Litet varstädes 
har skulle vid sin sida andra ord, som beteckna något enklare 
anordningar, särskilt över logarna. Ordet synes ursprungligen ha 
varit ett sveamålsord med kärnområde i Mälarlandskapen, var-
ifrån det spritt sig åt väster och söder'. Ett drag som före-
komsten av hj äll i bet. »översäng» i ö. Dalarna, Västmanland, 
v. Uppland och s. Norrland kan tyda på att skulle först rätt 
sent trängt ut hj äll i betydelsen »loft» från dessa områden. 
(Om skulle »läktare» se ovan.) 

Sydväst om skulle uppträder ränne, rände med tyngd-
punkt' i västra Sverige, varifrån det ser ut att ha spritt sig åt 
norr och öster, där det delvis brukas jämsides med skulle. 
Liksom hos många andra tydligt västskandinaviska ord' går den 
slutna utbredningen av detta ord ända upp i Värmland, Närke 

Jfr härmed t. ex. utbredningen av ordet härv »räfsa», V. Jansson, Orden 
harv, härv, i Ordgeogr. o. språkhist., Nord. texter 9, karta III. 

2  Se N. Lindqvist, Ordens vandringsvägar, i Vår hembygd, s. 30 if. och 
hans Urspårade ord, i Stud. germanica, s. 434. Jfr också med utbredningen av 
t arr e enl. nedan och förekomsten av krok i bet. »årder» se M. Eriksson i 
Saga och sed 1942, s. 86. 
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och v. Västmanland. I vissa fall har det med utlöpare trängt 
österut in i Södermanland och sö. Uppland såväl som in i Små-
land och Östergötland. 

På Gotland uppträder det med ränne besläktade rinder 
jämte hj äll som benämning på enklare övervåning, medan loft 
brukas om mera solitt konstruerade »skullar». 

Inom ett mindre område i sö. Sverige är slinner, slinne 
det vanligaste ordet för »höskulle» eller »gles botten över trösk-
logen». Området når från Göinge och Blekinge i s. genom ö. 
Småland, Öland, Gotland och Östergötland. När ränne 1. skulle 
förekommer i samma trakter betecknar slinn e i regel en enklare 
konstruktion (över logen). Ordet sträcker sig möjligen in i Närke 
och har andra utlöpare ända upp till Ålands skärgård och Est-
landå svenskbygder. Ordet tillhör en ordgrupp med kärnområde 
i s. Kalmar län, som påvisats av N. Lindqvist.' 

Söder om utbredningsområdet för slinder påträffas i 
Blekinge, ö. Skåne samt på Bornholm och Själland ett annat 
ord för »höskulle», nämligen stänge, som tydligen är ett öst-
danskt ord. Utan någon förbindelse med detta område uppträder 
i n. Uppland, Dalarna och Hälsingland en pl. stänger »loft över 
logen», som förmodligen är samma ord. 

I Danmark påträffas i området mellan stänge och hj a 1 d 
på Fyn orden slyde och lad i samma betydelse. Den sistnämnda 
påträffas också i Halland i en snarlik betydelse.' Det sista är 
ej medtaget på kartan. 

Inom området för skulle i ö. Sverige uppträda (utom 
det ovan nämnda stänger) särskilt i bet. »skulle över logen» 
i Mälarlandskapen skå(n) och i v. Västmanland även hång (och 
skak?) samt i Ångermanland ordet botten »övervåning», vilket 
ord i mera allmän betydelse av en andra våning påträffas också 
på andra håll i vårt land (jfr östty. B o den). De båda sista ej 
på kartan. 

De övriga på kartan upptagna benämningarna ha rätt begrän-
sad spridning och tillhöra samtliga den västligt orienterade delen 
av det nord. ordförrådet. 

Längst åt öster går tarre, som i bet. »övervåning» nu 

Se Urspårade ord, i Stud. germanica, s. 457. Jfr även t. ex. ordet kl a k, 
klök »frodig» på karta s. 126 hos v. Friesen i Ordgeogr. och språkhist. 

2  Se A. Sandklef, Om torkhus, s. 17 (»torkhylla i bastu»). 
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huvudsakligen är västskånskt och västgötskt men tidigare, som 
vissa ströformer antyda, har varit i bruk också i Småland och 
Östergötland. I norr har det nått in i Dalarna. I bet. »halv-
loft vid ena gaveln i stugan» ha vi det också i Halland, Bohus-
län (möjl. äv. i Dalsland) och i Norge i s. Gudbrandsdalen, 
Hallingdal, Hemsedal och Sogn samt i Romsdalen, och betydelsen 
är vidare känd från Shetlandsöarna. 

Mera begränsat är spridningsområdet för överlöp—yverlaup, 
som i Sverige förekommer i Västerdalarna och i Norge i Gud-
brandsdal, Hallingdal och Östfold. 

Ordet trev i betydelsen »övervåning» förekommer i Sverige 
i Västerdalarna, Dalsland och Bohuslän samt i s. Norges kust-
trakter; ordet får således närmast karakteriseras som norskt. 

1. Detta är också fallet med läm (lem), som i betydelsen 
loft» är belagt från kustområdet runt Bergen, i Trondheims-
området och Nordland, med vilket sista område även lidmålet i 
Frostviken hänger samman (h alvläm). 

Tä och ram, vilka ej inlagts på kartan, äro också norska; 
det första har brukats i Nordland, det senare i Telemark, Hal-
lingdal och Gudbrandsdal, där det främst synes ha betecknat 
loft i bostadshus, särskilt i ramloftstuen. 

Det likaledes norska spong är som loftbenämning känt 
från Nordland; ej heller detta ord har inlagts på kartan. 

Vad slutligen beträffar ordet sv. skunk, uppträder det i 
betydelsen »vind» eller »innertak» i Småland, Blekinge och ny. 
Skåne; i formen skukk har det betydelsen »loft» i Sogn och 
Hardanger samt på Jären. Om den skånska betydelsen »läktare 
i kyrka», som sammanhänger härmed, se ovan. 

När man jämför utbredningsområdena för de här behandlade 
orden med de olika dialektområdena i Norden, kan man visser-
ligen finna vissa överensstämmelser dem emellan såsom de sist-
nämnda vanligast bruka avgränsas', såtillvida att kärnområdena 
för de olika orden för »skulle» 1. »loft» kunna tillskrivas ett 
eller flera av dessa. Men man kan också finna goda exempel på 
att »jedes Wort seine eigene Verbreitungssphäre hat, die nicht 

I  Med uppdelning från söder till norr och i viss mån från väster till 
öster: sydsvenska mål, götamål, sveamål, norrländska och östsvenska mål (samt 
gutniska), se min art. »Svenska dialekter» i Sv. uppslagsbok 26, sp. 926-929 
samt utförligare E. Wessen, Våra folkmål, s. 13 f. 



145 

an bestimmte Dialektgrenzen gebunden zu sein braucht».' Ett ord 
som loft är i fråga om de flesta av sina betydelser samnordiskt, 
men är i fråga om betydelsen »övervåning i loftbod» reliktartat 
begränsat till ålderdomligare områden i Sydsverige och Dalarna. 
Om ordets ålder vittnar dess bruk i närstående betydelse även 
i Ity. och (som nord. lån) i eng. och ir. Likaså synes vind vara 
ett för de av gammalt svenska målen gemensamt ord. Man kan 
också med rätta säga, att ränne är ett götiskt ord, även om det 
liksom många andra sådana går långt in på sveamålens område, 
medan det besläktade ordet rand »bjälke under taket» är ändå 
västligare med förekomst i dalmål, norska och danska dialekter 
samt tydligen även i Ity. och eng. Skulle är ett utpräglat östligt 
ord med utbredning från de sydöstsvenska målen i Småland upp 
till Hälsingland (och, i något avvikande form, till övre Norrland) 
samt till de östsvenska målen.' Stänge kan med sin spridning 
till Skåne—Blekinge—Bornholm—Själland betraktas som ett 
östdanskt ord. Ordet tarre både i betydelsen »loft» och övriga 
nedan nämnda betydelser är sydvästskandinaviskt, även om det 
i vissa fall går upp i övre Dalarna och Gästrikland.' Ordet 
hjäll i betydelsen »(halv)skulle» är numera främst västskandi-
natiskt, men då det anträffas i samma betydelse också i Småland 
och Skåne såväl som på Gotland samt även återkommer i västra 
Danmark, vittnar detta om att betydelsen varit samnordisk. Tar 
man med även de lty.-fris. formerna hill—hilde blir det tydligt, 
att den är ett gemensamt väst- och nordgermanskt arv. 

När det gäller en ordgrupp av den art som här diskuterats, 
har man också anledning att jämföra ordens förekomst med 
sådana etnologiska företeelser som sammanhänga med hustyper 
och konstruktionssätt. Också här kan man konstatera, att varje 

E. Gutmacher, Untersuchungen zum Wortschatz des ahd. Tatian, cit. efter 
Th. Frings, Germania romana, s. 4. 

Ord med i viss mån likartad utbredning äro t. ex. årder n. »aratrum» 
och år n. på sydsv. men ål, al m. på norskt, götiskt och nordsv. område (se 
mina antydningar härom i Folkmålsatlasen, Saga och sed 1942, s. 86), tacka 
»ovis» (se Zetterholm, Dialektgeogr. unders., s. 66 och kartan 3); jfr vidare om 
uppsvenska expansiva ord N. Lindqvist, Ordens vandringsvägar, i Vår hem-
bygd, s. 48. 

Utbredningen av detta ord stämmer således rätt nära med det nyssnämnda 
ränne; jfr också krok »aratrum» i min ovannämnda uppsats i Saga och Sed 
1942, s. 86. 

10-43169 Manne Eriksson 
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enskilt drag i stor utsträckning har sin speciella utbredning.' 
Men även här blir en uppdelning i östliga och västliga områden 
mera riktig än en delning i sydliga och nordliga grupper. 

En viss överensstämmelse förefinnes således mellan t. ex. den 
centralsvenska slagans västgräns' och västgränsen för utbred-
ningen av ordet skulle. Ändå viktigare är det, att ett visst 
samband synes råda mellan utbredningen av detta ord och knut-
timringsteknikens utbredning åt väster, så långt den fullständigt 
kunnat tränga ut stavkonstruktionen i husen, varemot hjäll möj-
ligen har ett samband av saklig art med sistnämnda konstruk-
tion.' Ett visst samband tyckes vidare råda mellan den av 
Sigurd Erixon som den central svenska typen betecknade 
gårdstyp, som längs östkusten kan spåras från n. Kalmar län 
upp till Gästrikland—Hälsingland, som är vanlig i v. Uppland, 
Västmanland och När.ke och som går vidare in i s. Dalarna upp 
till Siljan.' Denna gårdstyp, som består av ett rektangulärt 
komplex med man- och fägård åtskilda av en tvärgående (stall)-
länga, motsvaras något längre söderut av vad Erixon kallat den 
götiska gården, vilken också har skild man- och fägård, men 
blott har ett stängsel mellan de båda i st. f. en huslänga.' 

1  B. Schier, Hauslandschaften, s. 4: »Jeder dieser Teile von Hans und 
Hausrat hat seine eigene Geschichte und seinen eigenen geographischen Aus-
dehnungsbereich.» 

Se Erixon, Svensk kulturgeografi (i Sv. kulturbilder V), särskilt kar-
tan Pl. I samt tillh. text. Härmed kan också jämföras bild 1 i samma arb. 
med karta över gårdstyper och kulturområden. Jfr vidare samme förf., Hur 
Norge och Sverige mötas, s. 183 f. — En viss likhet i utbredningen företer 
särskilt Erixons gräns 9 å den förstnämnda kartan: Centralsvenska slagans syd-
gräns. Denna typ av slagor har tydligen haft sitt spridningscentrum i Mälar-
landskapen.. Jfr D. Trotzig, Slagan, s. 68: »Ögleslagan — — tillhör Östsverige 
från Emån till Ljusnan och har i väster nått fram till norska gränsen i Värm-
land och Dalarna. Dess förekomst i åländska skärgården och i Österbotten 
sammanhänger utan tvivel med dessa bygders intima kontakt med Mälardalen 
och nedre Norrland.» Jfr vidare a. a. s. 20 f. och utbredningskartan. Man kan 
vidare jämföra utbredn. av vanna n, Erixon, Redskapsstud. s. 253, och den öst-
svenska årdertypen (med 2 rektanglar i stommen), som i stort sett har samma 
utbredning och även sammanfaller med utbredningen av ordformen årder n. 
eller m., se ovan s. 145, n. 3. 

Om stavkonstruktionens östgräns och knuttimringens utbredning västerut 
se Erixon, Några bidrag etc., Fataburen 1917, s. 147. Jfr vidare om klyvningen 
mellan Öst- och Västsverige samme förf. Hur Norge och Sverige mötas, s. 219 if. 

4  Se Erixon, Svensk kulturgeografi, s. 16. 
Se Erixon, a. a. s. 14. 
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Denna senare typ förkommer också längs östkusten från Blekinge 
och ö. Småland upp till Uppland, och har således delvis likartad 
utbredning som slinner, slinne. 

Det är också av ett visst intresse att konstatera, att kärn-
området för utbredningen av ordet ränne sammanfaller med den 
s. k. »mesulakonstruktionens» förekomst i västra Sverige' och 
även i fråga om sin utbredning f. ö. har en viss parallellitet 
med förekomsten av hus med taken burna av stolpkonstruktioner 
(samt med skiftesverk och tvärgående bjälklag) i Sydvästsverige. 
Ett ord som skunk synes i sin egenskap av arkitekturbenämning 
ha sitt centrum i Småland. Härifrån utstrålar norrut längs öst-
kusten ända upp till Uppland betydelsen »utkragad övervåning» 
eller »loftsvale i övre våningen» såsom ett vittnesbörd om loft-
byggnadernas gemensamma ursprung längs hela östkusten.' I 
Skåne har ordet den närstående betydelsen »läktare i kyrka», som 
tydligt sammanhänger både med den nyssnämnda östsvenska 
betydelsen och den i Blekinge, Småland och Skåne belagda 
»innertak, övervåning». Den sista betydelsen återkommer på 
nytt i sydvästra Norges kustområden, där i den assimilerade 
formen skukk, som tyder på avsevärd ålder hos ordet där och 
vidare vittnar om ett gammalt samband mellan Sydsverige och 
Sydvästnorge, som även har etnologiska paralleller.' I betydelsen 
»utbyggnad» eller »utskott» vid sidan av andra hus (med taket 
utdraget också över denna), sammanfaller naturligtvis ordets och 
sakens spridning i viss mån med varandra, även om den speciella 
art av byggnader med sidoutvidgning, som är särskilt utmärkande 
för vissa trakter av Sydvästsverige, har betydligt större utbredning 
än ordet skunk.' På danskt område får så ordet ytterligare en 

Se Erixon, a. a. s. 20 och kartan Pl. I, det med 18 betecknade området. 
2  Om loftbodens förekomst på olika håll se Erixon a. a. s. 26 f. Han räk-

nar med att å ena sidan Gotland, å andra sidan Bergen kunna ha varit sprid-
ningscentra för denna hustyp; i hela Sydvästsverige saknas (numera) loftbodar 
med svalgång. 

T. ex. förekomsten av rökugnen på Västlandet i Norge och i Skåne, jfr 
Erixon, Hur Norge och Sverige mötas, s. 207 (H. Vreim i Maal og minne 1933, 
s. 18 och kartan s. 19); en annan av Erixon a. a. s. 208 f. nämnd parallell är 
förekomst av röllakansvävnader i s. och sv. Sverige å ena sidan och på Väst-
landet och Västagder å den andra. Rör även Rzs sk ukk från Blekinge hit? 

'1  Om de »treskeppiga» ladorna med sidoutvidgning se Erixon, Svensk 
kulturgeografi, s. 22 f.; lador med »utskott» finnas således i v. och sv. Väster- 
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annan funktion, som starkare avviker från den svenska, nämligen 
att beteckna vissa bjälkar i gavelröstet. 

Låta vi till slut de behandlade orden för övervåning grupperas 
efter geografisk spridning, finna vi att loft och hjäll varit sam-
nordiska och att i någon mån också skunk (skukk) kan räknas 
dit, även om ordet saknas i östnorska och nordligare svenska 
mål. Norska eller västskandinaviska äro läm, ram, spong, ta, trev 
och överlöp och sydvästsvenska (häng), ränne, (rände) och tarre. 
Östsvenska i vidaste bemärkelse äro vind och skulle, medan 
stänger och skå(n) äro uppsvenska och slinne, slinder sydöstsvenskt. 
Östdanska äro slutligen stänge, slyde och lad. 
götland, Halland och s. Bohuslän, och samma tendens gör sig gällande även i 
fråga om boningshus i Västsverige och Danmark, ja, i hela Västeuropa. S. 23 f. 
säger han vidare härom: »Man utökade här med stor konsekvens huskomplexen 
på bredden — — —. Icke endast Norges längslöpande svalgångar och Islands 
längsgående yttergångar höra hit, utan det tycks även vara på grund av att 
denna princip tillämpats i hela sin konsekvens, som det nedersachsiska huset 
i ny. Tyskland, kanske också dess frisiska och holländska sidoformer tillkom-
mit.» — I sydvästl. Sverige och i ö. Norge kallas dessa sidoutvidgningar ej 
skunk utan skot eller avledn. av dessa ord: skyttj a (sk ykkj a), sköka 
o. d.; danskan har udskud och Ity. k ii bbun g, resp. z u k il bbun g, a n - 
kiibbun g, till kobe n, vårt ko v e, se Grohne, Das Bauernhaus im Bremer 
Gebiet, s. 80 if., som ej vill räkna med något direkt historiskt samband mellan 
det lågsachsiska huset och de förhistoriska nordv.-tyska och nord, husen med två 
stolprader som bärare av takkonstruktionerna, enär de lågsachs. husens »Kiib-
bungen» av honom anses som sekundära tillsatser till »Zweiständerhaus», s. 140 f. 
G. menar, att utbildningen av standardtypen av det sachsiska huset (med »Ml-
bungen».  på båda långsidorna) »ist erst im Verlauf von mehreren Jahrhunderten 
vor sich gegangen; ich nehme an, während der Ottonischen und Staufischen Zeit 
und eingeleitet worden durch eine tbergangszeit mit teilweisen oder einseitigen 
Ankfibbungen von der Art, wie sie manche Flechtwerksscheunen bis in unsere 
Zeit hin bewahrt haben», a. a. s. 158. I Norden synas dock husen med »ut-
skott» vara av hög ålder; se t. ex. H. Vreim, En stavloe, i Norsk Folkekultur 
1933, s. 20, där intressanta korsningar mellan stavkonstruktion och liggtimmer 
visa att utskotten äro äldre som typ än knuttimringen (eldhus från Nes, Har-
danger, nu på Bygdöy). 



Kap. IV. Sänghyllorna och dera.s namn. 

1. Beläggsamlingarna och deras förhållande till kartorna. 

Det material som diskuteras i detta kapitel såväl som i kap. 
V—VII redovisas dels på kartorna V—VIII, dels i beläggsamlingar 
rörande sänghyllor och sovloft (kap. IV), översängar och två-
våningssängar (kap. V) samt slutligen rörande orden hjäll(e), hilde 
(kap. VI) och tarre, darre (kap. VII). Det svenska materialet är 
ställt först i form av en landskapsvis från söder till norr ordnad 
uppräkning av beläggen. Inom landskapen äro i kap. IV—V 
orden upptagna i alfabetisk ordning och i kap. VI—VII efter 
de betydelsegrupper, som särskilt angivits i kapitlens början. 
Efter det rikssv. materialet följer det finl.svenska samt no., 
övrigt vnord., da. och slutligen vgerm. material. På kartorna 
har ej till socken bestämt material kunnat tagas med endast i 
ett fåtal fall (inom 0 eller med ?), men i materialsamlingarna 
ingår därutöver både äldre och yngre material av betydelse för 
bedömande av betydelseutveckling eller geografisk spridning. 

Belägg från utomsvenska orter ha mera karaktär av exempel-
samlingar än av uttömmande inventeringar; tillgängligt material 
har i regel varit litet och kompletteringar ha under nuvarande 
tidsläge icke kunnat göras. Alla viktigare betydelseskiftningar 
hos de behandlade orden från områden utanför vårt land torde 
dock kunna anses så väl företrädda, att luckorna ej bli alltför 
kännbara för denna undersöknings huvudsyfte: ordens och sak-
förhållandenas historia i Norden. En annan sak är, att det 
intima samband, som i många fall rått mellan Norden och 
Västeuropa i fråga om de här behandlade orden och kulturför-
hållandena, kunde ha krävt en mera djupgående behandling från 
germanistisk synpunkt av det kontinentala materialet än här 
kunnat ges däråt. De luckor, som givetvis också finnas i det 
nordiska och svenska materialet, beroende både på arkivmate-
rialets stundom otillfredsställande omfång och på förbiseenden 
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vid excerperingen av detta och äldre topografisk litteratur, torde 
knappast påverka den helhetsbild av förhållandena, som denna 
undersökning velat giva. 

Dialektbelägg givas vanligen i normaliserad form. Lands-
målsalfabetet har blott brukats då särskilda omständigheter gjort 
det nödvändigt. För identifieringen av belägg i ordsamlingar 
och andra källor ha stundom dessas felaktiga uppslagsord måst 
angivas. Beträffande beläggsamlingarnas källuppgifter må fram-
hållas, att material från Landsmåls- och Folkminnesarkivet i 
Uppsala (ULMA) i regel ej ha särskild arkivbeteckning utan 
blott acc.nr  och (i fråga om 16:o-saml. blott) ortsuppgift (samt 
sidouppg. för textsamlingar). Material från andra arkiv anges 
med förkortningarna LAL för Landsmålsarkivet i Lund, LUF 
för Lunds universitets folkminnesarkiv, IODG för Institutet för 
ortnamns- och dialektforskning i Göteborg samt N.31, EU för 
Etnologiska undersökningen vid Nordiska Museet. Angående 
övriga förkortningar hänvisas till källförteckningen. 

På karta V redovisas dels benämningar på sovhyllor i stugor, 
dels bruket av sovloft i fähus e. d. och dessa benämningar. I 
materialsamlingen har i ett tillägg medtagits en del kompletterande 
notiser om seden att sova utanför bostadshuset. 

På karta VI har med särskilt tecken medtagits belägg på, 
ordet hjäll som sovplats utan närmare angiven beskaffenhet, i 
materialsamlingen medtagna i ett tillägg över ordets förekomst i 
barnramsor. 

1 beläggsamlingarna till kartorna VII hjälle och VIII tarre 
har det material, som redan behandlats i kap. IV—V, endast 
summariskt redovisats (enbart uppg. om  beläggorter). 

2. Sänghyllor i stugan. 
a. Alfabetisk ordförteckning över benämningarna. 

bri s k m. Vrml. kräva f. Dal. 
busch m. Vrml. läm, lem, Sunnmöre. 
duls, d ylst m. Häls. loft n. Härjed. 
halvloft n. Gudbr. pallur m. Isl. 
halvlämm m. Jtld. t ar r m. Hallingd., Setesd. 
hemsedal Hallingd. ta r r f. Vrml., Dalsl. 
himling m. Gudbr. t ar r e m. Hall., Bohusl., Vgl., 
hjäll m. Rid; Gudbr., Hallingd., Smål., Telem., Setesd., Sogn. 

Numed. pr ep n. Isl. 
hörk m. Vrml. 
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Karta V. Benämningar på sänghyllor och sovloft. 
I stugor: 1. tarr(e), (bel. från s. Gudbrandsd. i fähus), 2. 
hjäll(e), 3. lämm, lem (bel. från Sogn. i fähus), 4. kattenborg. 

Övriga benämningar ej upptagna på kartan. 
I fähus etc.: 5. hjäll(e), 6. hill, hylla, 7. träv, 8. skukk. 

Övriga benämningar ej upptagna på kartan. 

b. Materialsamling a till karta V. 

Sverige: 

Blekinge. [tar r e m. Lister: »rummet över ugnen, äv. vind», 
Swenning, Folkmålet i Lister, s. 144, äv. not 5. Här ej någon 
uppgift om att lokalen använts som sovplats, jfr härom cit. från 
Rietz 774 b från Halland nedan. Belägget ej infört på kartan.] 

Halland. tarre m. Släp: »Nationelle ord på denne orten: tarr e, 
ett rum öfver dörren att ligga på», Barchaeus, Underrättelser 1773, 
Sahlgrens uppl. s. 26. — Norra och mellersta Halland: »tar r e, 
platsen ofvanpå bakugnsmuren i ryggåsstugor (brukas någon gång 
till sofplats)», P. Möller, Ordb. hall. landskapsmålet, s. 194. — 
»Platsen ofvanpå bakugnsmuren i ryggåsstugor, understundom afskild 
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med bräder och hvartill man uppgår på en liten stentrappa inmurad 
vid ugnen eller genom en framtill anbragt lucka. Tarr en brukas 
stundom till sofställe för tjänstehjonen. Hl.» (= tydl. från Möller 
ovan), Rz 774 b. — Lindome: »tar r e, sovplats uppe mot taket», 
1938, LAL. — Vallda: »tär r e m., ett slags sofrum upp mot taket 
i stugan», P. N. Pettersson 1879, 525:11, även LAL. — Köinge: 
enligt Mejborg funnos här 1884 t a rr sängar under taket (bild 23 
ovan), se Erixon, Folk]. möbelkultur, s. 21. — Beskrivning av en 
gård från Lustorp i Köinge hos A. Sandklef i Vår bygd 1941, s. 
18: »Vid stugans västra gavel fanns från början en tarre, d. v. s. 
en hylla av bräder med kantbräda och tillräckligt stor att användas 
som sängplats då så behövdes.» — Ås: här fanns år 1905 en an-
ordning kallad tarre (bild 24 ovan) som brukades som sovplats, 
A. Nilsson efter Erixon a. a. s. 21. — Träslöv: Enligt Mejborg 
fanns här 1884 en tarre av samma slag som de föreg. (bild 26 
ovan), Erixon a. a. s. 21. 

Bohuslän. tarre m. Sörbygden (Krokstads, Hede, Sanne snar): 
»tar r e, säng uppe vid taket i ryggåsstuga», Nilån, Sörbygdsmålet, 
s. 138. — Inlands 8. Hd, Harestad: »tar e, bf. tar n m., hylla 
till sovplats över dörren i ryggåsstuga; tarr el, håla eller liggplats 
i de gamla ryggåsstugorna», ords. i IODG. — Askims hd, Råda: 
»tarre m., brits nära taket», IODG. 

Västergötland. tarre 1. tärre m. Utan närmare ortsbestämning 
(trol. från v. delen av landskapet): »tar r e, tä r r e. enn säng åpp 
underr takett i bondstugårr, lectus pensilis in Eedibus rusticorum», 
S. Hof, Dial. vestrogothica 1772, s. 290. — Avhängiga härav synas 
uppgifterna vara hos Möller, a. a. s. 194, Almqvist, Sv. språklära, 
3 uppl. s. 333 och Rietz 774 b »skulle, säng under taket»; men 
Rietz tillfogar dessutom: »I Västergötland var tär r en fordom en 
nedsänkning i trossbottnen nära eldstaden, hvarest man låg varmt» 
(tydl. övre våningens »botten»). — lova, Torsö: »k v ar ntarr e, 
sovlave i kvarn» enl. Västgötaordb. se  under tarre s. 263. — [Jfr 
hjäll m. Hällestad: »I gamla ryggåsstöver hede di siåser [=sidoåsar], 
o så bört över dörren hade di den s. k. jåll en, o där hade di 
hönsa om nättera», J. Götlind o. F. Hedblom 1936, jfr 9697, s. 271 

Värmland. [Alla belägg från Värmland ha oklara betydelseupp-
gifter och de flesta torde kunna tolkas som »översäng» i två-
våningssäng, d. v. s. böra behandlas även under kap. V nedan.  — 
brisk m. Bergslagen: »b r e s k, uppe på väggen fästad säng», Värml. 
landsmålsfören:s saml., 1870-talet, 42:9, s. 25 —  busch (?) m. Bergs-
lagen: »bur,  uppe på väggen fästad säng af hopspikade bräder», 
a. a. s. 26. —  hörk m. Fryksdalen: »h ö r k» samma betydelse som 
föreg., a. a. s. 25. —  tarr f. Värmland utan ortsuppg.: »t a r r» 
samma betydelse som de föreg., a. a. s. 25. — Jösse hd: »Smock 
dej på t år r å, gut! i mohrå skå du mä oxene åtå marten (lägg 
dig på tar r a — ett sängställe upp under taket -- gosse! i mor- 
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gon skall du med oxarne åt marknaden)», Björkman, Beskrifning 
öfver Wermland (1842), s. 381 

Dalsland. [tarr f. kan möjligen också ha samband med sov-
hyllorna under taket: »t ar r a [best. f. ?], en bred hylla under taket 
i stugan», enligt Lignell, Beskrifning I [1851], s. 107: jfr härmed 
Rietz 774 b, som upptar ordet som mask.! Se vidare nedan under 
kap. VII.] 

Småland. tarre m. Västbo tid (trol.): »t ar r e m., samma som 
gäl le (stänger under taket), samt en bänk eller säng hängd i 
taket», Lagergren, Ordbok öfver smål. landskapsspråket (ms. i KVHA, 
Stockholm). övers. tydligen från Hof, Dial. vestrogoth., se ovan 
under Västergötland. — Småland allm.: »Bo på t a rr en», Rz 774 
b. — Gnosjö, Kulltorp: »t ar r e, sovbrits i tråddrageri», se nedan 
under tarre, kap. VII. 

Västmanland. tarre m. Hjulsjö: »t arr e, dels ligglave, dels 
lave i kolkoja»; jfr nedan under mom. 4. 

Dalarna, kräva f. Evertsberg, Älvdalen: »k räv a, liggplats på 
taket till koven», se ovan s. 55. Uppgiften gäller en fäbodstuga. 
Enligt 0. Bannbers 1942 lär det i Västerdalarna ej vara ovanligt, 
att man hade sovplatser ordnade där på samma sätt i fäbodstugorna. 

Gästrikland. kattenborg f. Ockelbo »liggplats intill förstugan», 
Ämot: »loft över mjölkboden i fäbodstugan», jfr nedan under mom. 3. 

Hälsingland. duls, dulst, dylst m. Delsbo: se ovan s. 57.  — 
kattenborg f. •Rengsjö: detsamma som bohäbbre, se nedan under 
mom. 3. 

Härjedalen. hjäll m. Hede: »Förr i tiden byggde man oftast 
ryggåsstuga, där man alltså kunde se alla åsarna inne i stugan. 
För att där i alla fall få en h j ä 11, lade man upp några bräder på 
meåsän», E. Granberg 1927, 1482: 6, s. 927. —  loft n. Hede: 
»I senare tid byggde man halvhögstugor. Dessa gjordes så att man 
timrade en tre, fyra varv ovan m eå s än eller ovanom meboh tt en. 
På meåsarna lade man och spikade fast ett lager bräder. — — 
Dit upp ledde en tr a h p p, och där uppe hade ungdomen i gården, 
legdfolk och fälmänner sin sovplats. Detta rum . kallades lo f te.» 
Granberg a. a. s. 928, jfr s. 931 och 933. 

Jämtland. hjäll m. och halvlämm m. Frostviken: »h j äl 1 1. 
h al v 1 ä m, en sovbrits tvärs över stugurummet vid inre gavel-
väggen i innertakshöjd i äldre ryggåsstugor», Levi Johansson 1926, 
1124: 2, s. 18. — »En h al vl em stuga är en ryggåsstuga, således 
utan innertak — utom från den ena gaveln och från 1/4  till 1/s 
av stugans längd, som förses med ett innertak = lemmen, eller 
som det på -vanlig jämtländska heter j äl 1 n. — — Halvlemmen 
är således en sängbotten som vilar på väggbanden. Inne i byn, 
där halvlemstugor fortfarande finnas — — utgör halvlemmen utom 
sovplats jämväl plats för mors vävstol.» Se bifogade bilderna 36 
och 37. P. M. Lundin, Jormvattnet 1930, Nord. museet, EU 1278. 
— Jfr Mandelgren, Atlas pl. 7, fig. 51. 



Bild 36. Skiss av halvlämstuga från Jormvattnet, Frostviken. Efter teckning 
av P. M. Lundin. 1930. EU 1278, Nordiska museet. 

1. halvlämmen, 2. spärnstotjen. 

Bild 37. Plan av halvlämstuga från Jormvattnet, Frostviken i Jämtland. Efter 
teekn. av P. M. Lundin 1930. EU 1278, Nordiska museet. 

1. hdijsete, 2. väggfast blink, 3. bord, 4. skåpsäng, 5. skåp, 6. uppgång till 'limmen, 7. grov, 
8. briken, blink runt spisen att sitta på, 9. mastu, 10. brosten, 11. dars. 

Norge: 

Gudbrandsdal. Lom: »En saadan Stue kan man se f. Ex. paa 
Kvaale i Bmverdalen; denne ligner den gamle Ram-Stue ogsaa den, 
at man i Stuen ser lige til Mons-Aasen, der viser Aarstallet 1752. 
Fra den ene Langweg til den anden ligger en steerk Lofts-Bja3lke 
('Kronen') og fra den gaa to Tvaarbja31ker eTvier-Kronerg over 
til den Vxg, som skiller imellem Stuen og Klevene. Skal Bonden 
torre sine Emnings-Tra3er, saa lwgger han dem op her; men det 
kan ogsaa va3re, at han la3gger nogle lose Bord over Tva3r-Kronerne, 
saa der dannes en »Hj ell» eller Fl alv-Loft, hvor f. Ex. Tjenest-
gutten har sit Natteleje om Vinteren.» E. Sundt, Om Soadeligheds-
Tilstanden (1857), s. 26. — Enl. egna uppteckningar från Lille-
hammer 1938 kunna de ovan s. 52 f. nämnda sovplatserna på 
»himlingen» i Gudbrandsdalen kallas hjäll (d). Om »Årestuen» 
från Kvam, »Hjeltarstuen» från Skjåk och »Vinterstuen» vid Öy-
gaarden från samma socken, se ovan s. 52 f. och A. Sandvig, De 
sandvigske saml. 1928, s. 174 och 1934, s. 73 och 92. Jfr också 
Sundt, Bygningsskik, s. 80 och B. Schier, Hauslandschaften, s. 330. 
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Hallingdal. I denna dals övre del heter sänghyllan hj all, i 
.dess nedre del tarr enligt uppgifter av H. Vreim, cit. av Erixon, 
Folklig möbelkultur, s. 22 (efter en uppsats om norska byggnads-
former i Morgenbladet 1929). Denna hylla vilar även här på en 
-tvärs över stugan gående bjälke eller »kruna». — »J all, om et 
lidet Sengeloft i en Stue», Aasen, Ordbog s. 293. — »Hem sed al, 
om et lidet Sengeloft (hjell)», a. a. s. 284. — »Tar r m., lidet Loft 
oppe under Spwretaget i Stuen», i Hemsedal och Gol enl. Ross, 
Ordbog, s. 805; jfr samma uppgift hos Th. Hoverstad i MoM 1909, 
s. 101 och ovan s. 55. 

Numedal. »J all, om et lidet Sengeloft i en Stue», Aasen, 
Ordbog, s. 293. 

Telemark. T ar r e som benämning för hjäll (att sova på) i 
stugan uppges från Vinje av Th. Hoverstad, ovan anf. st.; jfr ovan 
s. 55. 

Setesdal. Tar r som benämning på sängloft i stuga uppger 
Haverstad, ovan anf. st. även härifrån. 

Hardanger. Inre Hardanger och Voss ha också i stugorna haft 
sänghylla eller »h alvl äm», oavsett om de varit utrustade med järn-
ugnar eller haft öppen spis. Se S. Erixon, Folkl. möbelkultur, s. 22. 

Sogn. »T ar r e m. lidet Loft oppe under Spxrretaget i Stuen», 
från Leikanger och Luster enl. Ross, Ordbog, s. 805; jfr Hoverstad 
a. a. s. 101. Från inre Sogn finnas också uppgifter om förekomst 
av sänghyllor hos Erixon, a. a. s. 22 efter II. Vreim (val efter Rosa). 

Sunnmöre. »I kova var der lem, d. v. s. flat tak, og herover 
fra raftal til manet et loftrum, som kaldtes hjel 1. — — Tidligere 
har den vret benyttet til soverum.» Ingelstad, Gammel byggnings-
skik, s. 24; jfr ovan s. 55. 

Sör Tröndelag. Hj ell som namn på loftsrum nämnes av Sundt, 
Bygningsskik, s. 167, från Trondheimstrakten; jfr Erixon a. a. s. 22. 

Island: 
»Die Häfte heisst kofi (m.), 'Koben'. Sie ist selten grösser, als 

tben nötig ist, die wenigen Leute, die die dritten göngur machen, 
und ihre Pferde aufzunehmen. Die Mauern sind dick, aus Steinen 
oder Rasensoden geschichtet, oft in wechselnden Lagen, ebenso wie 
auch sonst im alten isländischen Rause. Tär und Dach sind niedrig. 
Das Dach liegt auf den Mauern oder auf Ständern an ihrer Innen-
seite; First und Sparren sind aus Holz, die Decke aus langen, 
schmalen Grassoden — — Der Schlafraum fiir die Männer ist 
meist eine etwas höhere Biihne (pallur ra. oder Prep n.) an dem 
einen Giebelende der Häfte, aus Steinen, Soden oder Holz, von 
dem tibrigen Raum, in dem die Pferde stehen, durch keine Wand 
getrennt. Einige Rätten haben als Schlafraum statt der Biihne 
einen niedrigen Boden.» (Om stugorna på fjällbetena.) Hans Kuhn, Die 
Hochweidewirtschaft in Island, Deutsche Islandforschung 1930, 369. 



3. Sänghyllor och sovloft i andra lokaler. 
a. Alfabetisk ordförteckning. 
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hud, h ill f. Da.: Langel., Jyll. ; 
Schl.-Holst. 

hilde, hille f. Ty.: Westfalen, 
Nedersachsen, Ostfrisl.; boll. 

hi Il f., fjoshill, Dal. 
hi Ila f., fökshilla, Härj., fähus-

hilla, 
h j äll(e) fjöshjäll, fjoshjell m. 

Vrml., Dal., Härj., Jtld., Mdp., 
Äng.; No. 

hylla f. 
kattenborg f. Gstr., His.  

loft n. Gstr. 
läm, m. lem, fjoslem No.: Sogn. 
skukk, m. skunk, No.: Setesd. 
skulle m. Dal. 
spo ng m. No.: Nhordl. 
stors-säng f. 
t ar r m. No.: Gudbrandsd., Setesd. 
tarre m. Dal. No.: Sogn. 
til n. No.: Nhordl. 
tr ä v n. fjöstrev, legetrev, legd- 

trev No.: Setesd., V. Telem. 

b. Materialsamling b till karta IV. 

Sverige: 

Värmland. hjäll m. Älvdals hd: »Hvarje ladugård har en härd 
eller spisel, hvarvid qvinnorna sy, spinna m. m. Här hvila äfven 
pigorna om natten på ett slags sängställe upp under taket, som 
kallas Gj ällum.» P. Björkman, Beskrifning öfwer Wermland (1842), 
s. 17. — N. Ny: »Det är egentligen blott de äldre som ligga här 

i stugans tarrsängar]. Husets jäntor derimot hafva oftast sina 
platser ute i fähuset ('fugguse') på en lägerstad, benämnd gäll e t 
(getell).» M. Axelsson, Vandr. i Vermlands Elfdal (1852), s. 39 
(genusuppgiften trol. felaktig). — Femtå på gränsen mellan N. Ny 
och Dalby s:nar: »Men ladugården är ej heller den minst vigtiga 
byggnaden; ty utom bondens kreatur inrymmer den också om natten 
hans döttrar och pigor. De ligga der på den uppemot taket belägna 
'j ell om' [dati». Axelsson, a. a. s. 51. 

Dalarna. 1. Äldre källor: hjälle m. — »Die Dalkarlen samt 
ihren Kullen auff Hi älle n», Samuel Columbus 1675, i Hanselli, Saml. 
vitterhetsarb. III, s. 206. — »I Dalom ir omali daalt snautas min 
kullum å hi Bell a m», Näsman, Historiola 1733, s. 61, med hänvisu. 
till Columbus a. a. — »En sådan säng hardt under fähustaket, 
derest qwinfolken ligga, som akta boskapen (hinc gå å hj äll an 
'fria', gantas min kullum å hiel lan)», Näsman, Vocabularium 
Dalecarl. 1741, N 635, 5 i Upps. Univ. bibl., jfr Dalmålsordb. — 
»De i Dalarna bekanta gäld a rn a brukas ock, om vintern i fähuset, 
om sommaren annorstädes», Linne, Iter Dalekarlicum 1734, ang. 
Rättvik, Ährlings uppl. s. 250 (Hagbergs 1929, s. 28). — »Man såg 
här j ull ar [väl felskrivn. för jällar] byggda i fähuset upp emot 
taket vid bortre gafveln, lika badstugu altaner, på hvilka drängar 
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ofta ligga med sina amasiis, mest natten för söndagen», Linné ang. 
Mora, a. a. s. 265 Ährl. (Hagb. s. 46). — »Then i Dahllaget elljest 
för både mycket namnkende och berycktade Gång på G ell an, 
hwilken doch nu mest öfr alt är satter vnder alfwarsamt förbod, 
och thermed komen i obruk, har wårt Tuna-Sockn folck ey afwetat», 
Sahlstedt, St. Tuna 1743, s. 216. — Jfr även J. G. Gahn, Två 
Dalaresor 1765, s. 47, där det nämnes, att i Malung vid denna tid 
seden att kullorna lågo på hj älle n i fähuset avskaffats. — »Hj äl la, 
Dalek. Et rum under taket, hwarest man ligger. Fjos-Hjällen, En 
säng under fähustaket, ther pigorne ligga som vakta boskapen. 
Hinc Gå å hjällan, fria. Gantas min kullum a hj äll a n», Ihre, 
Sv. Dia'. Lex. 1766, s. 72. — »Apud nos vero, et imprimis apud 
Dalekarlos, id nominis (se. hjälle) habet lectus, sub tectu bovilis 
suspensus, ubi dormiunt promiscue utriusque sexus homines», Ihre, 
Gloss. suiogoth. 1769, sp. 866. — »En gammal sed vid frieri ... 
är den att gossar och kullor [i Dalarna] om helgdagsqvällarna 'ligga 
på j ällen'.» J. M. Bergman, Valda sw. skrifter (1825), 1876,s. 276 
(se äv. SAOB). — »Om wintern hwilar hela hushållet oftast i ett 
enda rum, men kullorna utbyta gerna stugan mot fähuset, för att 
mera ostörde kunna mottaga sina älskares besök. Dessa frierier, 
som på Socknens språk kallas gäll gå n g, medföra sällan några 
obehag för de älskande», Craalius, Beskrifn. öfwer Nås 1837, s. 27. 
— Jfr Dybeck, Runa 1850, s. 28, som citerar Näsman a. a. och 
säger: »En kännare af Dalarna anser talesättet vara af någon stånds-
person upfunnet, och det är möjligt.» (Omtr. i Dybeck, Om Dalarna 
II, s. 39 (1918). — »Rum under taket, hwarest man ligger. Deraf 
fj ås-h j el 1 m., rum med säng under fähustaket, der pigorna, som 
vakta boskapen ligga. Gantas min kullum a hj äl 1 um.» Rz 1867, 
s. 280 b. — »Dessa påhelsningar ske aldrig i smyg, utan helt öppet 
med föräldrars och alla andras goda minne, antingen kullan ligger 
i någon liten kammare (k uvi) i stugan eller har sin sängplats ute 
i fähuset (ligger å fj os-j äl 1 a m).» Säve, Några upplysningar 1855, 
s. 17. — »hill m., fj å s -ill, en hylla vid en vägg i fähuset, hvilken 
liknar en säng med botten och bräddar (Mora)». Rz s. 133 a. — 
Från Malung uppgives, att gårdarnas kvinnliga ungdom ännu vid 
mitten av 1800-talet under den kalla årstiden sov på fähusskullen. 
Greta Hedlund, Från Västerdalsbygder (1917), s. 91. 

2. Nyare källor: hjälle m., tarre m., fäjsskulle m. — Lima: 
»Kyrkoherde Restadius döttrar lära ha fått ligga på fj ös hj äl 1 en 
liksom andra unga flickor i bygden.» Niss Hj. Matsson, 9995, s. 2. 
— Yttermalung: >>1e.la  m., en slags hylla uppe vid taket längs 
kortväggen i ett fjös; vintertiden hade flickorna en liggplats där 
uppe.» 0. Bannbers 1915. — Äppelbo: »Det förekom att folk bodde 
i fähuset, ibland i avbalkad fähuskammare.» Niss Hj. Matsson, 
8931, s. 56. — Nås: »hj äll e m., skulle, särskilt ladugårdsskulle. 
Hj äll g ång m., påhälsning hos en flicka på ladugårdsskullen.» 
G. Jonsson 1914. — Våmhus: »I fähuset var det ett golv av bräder 
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över korna och tackkätten, det var sängar där och de bodde där 
på vintern.» 7332, s. 5. — Orsa: »Då folket själva bodde i fä-
huset, var den tredjedel av detta som låg närmast dörren, golvad. 
Till vänster innanför dörren stod sängen.» 7787, s. 60. — Älv-
dalen: »I Risberg fanns ett folk, som bodde året runt i fähus. De 
hade bord och säng utefter den ena långväggen och båsen efter 
den andra.» 2870: 1, jfr 396: 5, s. 54 (från Åsen). — Mora: »I 
några gårdar bodde folk i fähuset. Det var golvat i den del av 
fähuset, där folket bodde. Mellan folkets avdelning och kreaturens 
var det en balk till brösthöjd.» 6851, s. 44. — »De ogifta kinnorna 
lågo ej på fähusskullen utan i stallsängen», Nusnäs, 5654, s. 61. 
— »Fähusskulle har enligt somligas uppgifter ej funnits i Nusnäs.» 
a. a. s. 61. — Venjan: »Flickorna lågo förr allmänt i fähuset, där 
det i ena ändan fanns en skulle, hjälle eller tarr e, åstadkommen 
med bräder, som lagts på ena ändan av åsarna, vilka löpte mellan 
gavlarna. Ett par flickor kunde ligga där samtidigt.» 2781: 3, s. 
16 f., 2803: 1, s. 36. — Sollerön: »fj o sj äll(e) m., pigsäng i fä- 
huset.» 2781: 1, s. 65, jfr a. a. s. 7. — Rättvik: »Kullorna sova 
i bodarna hela vintern, en aln snö över dem gör dem intet.» A. 
Nygård, 1845: 2, s. 1. — Boda: »Flickorna flyttade under kalla 
vintrar ibland från kåven och in i fähuset» (Osmundsb.), 1441: 1, 
s. 74. — Leksand: »Kullorna låg i fähusen. Längst inne i fähuset 
var ovanpå stittarna (= längsgående åsar) en skulle, f äj sskulla 
m., av plankor. På denna var en säng av hopspikade bräder.» A. 
Nygård, 1845: 1, s. 66, jfr Wikman, Einleitung, s. 78. — »Fähuset 
användes förr ofta om vintern. Ogifta, giftasvuxna kullor lågo där. 
Orkeslösa gamla kunde också inrymmas där. Likaså tiggare, fattig-
hjon och vägfarande i allmänhet. — — På fähusskullen var en 
sängplats. Åtminstone i senare tid var en sängplats ovanför tack-
kätten. I senare tid, ligger man i fähuset endast om man skall 
vänta på en kalvko.» A. Nygård, Dalm. ordb. — fähussk ull s äng 
f. primitiv säng av bräder på fähusskullen. Där lågo ofta gårdens 
kullor om vintern.» A. Nygård, Dalm. ordb. — Al: »lie/tc, 
liggplats 1. sittplats, avsides, i ladugård (liggplats); i stallsboden, 
ligga i lag med hästen. Även på bakugnen en tillfällig hjälle.» 
Levander 1929, 2262:3, 8.68. 

Västmanland. tarre m. Om Hjulsjö »tar r e, lave i kolkoja» 
jfr ovan under 2 och nedan under 4. 

Gästrikland. kattenborg f. Ockelbo: »Katten b ur g, liggplats 
för tjänstfolket under sommaren. Ibland belägen intill förstugan 
med ett par tre trappsteg från denna.» V. Vendin 1940, kartfrl. 
6. ULMA. — »k at t e nb o r g, loftet i bostugan i Ockelbo», brev från 
rektor I. Jonzon 30.6.1942. — Inot: »I somliga fäbodstugor var 
mjölkboden nedgrävd i marken i rummet mitt emot stugan. Mjölk-
boden var försedd med innertak, och det rum som alltså bildades 
ovanpå, kallades loftet eller 'k a t t enb o r g' (kåttikårg). Detta 
namn, som väl har ursprunglig skämtsam bet., tycks vara mycket 
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vanligt. På detta loft, i vars gavelvägg ibland fanns ett litet 
gallerförsett fönster, fanns långhalm utbredd, och där brukade till 
fäboden anlända slåtterkarlar m. fl. sova om nätterna.» 2672: 4, 
s. 13 f. 

Hälsingland. katt6tborg f. Rengsjö: »Den vind, som bildades 
ovanpå [mjölk-]boden och stugan [i fäbodarna] kallas häbbre eller 
bohäbbre. Binamnet kattenborg är känt. Häbbret användes 
som sovplats. Äldst — — lavar och britsar, senare väggfasta 
sängar.» 2671:9, s. 13. 

Härjedalen. hjäll m. Tännäs: »— — fra fjöset förer en stägä 
op tu l fj ö sj elln — et gulv under kråppåsn; her opbevares mosso 
m. in.; om vinteren kunde de også ligge her.» J. Reitan 1926, 
1295, s 85. — Hede: »pigor och döttrar lågo för det mesta i fjöset på 
vintrarna», Granberg 1933, 7347, s. 449, jfr s. 179. — »en hylla i 
lagårn oppå fj ö sj äl In, där låg piga på vintern», F. Hedblom 1942. 
— Lillhärdal: »flickorna ligga på fj ö shj äll en», Granberg 5040, s. 
117 f. — Linsäll: »hjäll m., säng i ladugården ovanför korna, 
hvarest man ligger om vintern», J. Nordlander 1876-77, ULMA 
27. — »fj ö s hj äll» i samma bet. a. a. — Älv-ros: (Om fähuset i 
Älvrosgården på Skansen). »Vid fondgaveln finnes en lave, 'f ök s-
h ill a', med sängplats för flickorna och till vänster om dörren en 
säng för äldre folk.» Erixon, Skansens kulturhist. avd., 3 uppl. 
1931, s. 28 o. fig. 13. Jfr bild 31. 

Jämtland. hjäll in. »Vid then inre wäggen [i fähuset] finner 
man äfven en skulle som af Jämtarna kallas Gäll — — —. Här 
hafwa ladugårdspigorna sina sängar, Råckar och andra sina saker», 
P. Wasenius, Norrl. Boskaps skötseln (1751), s. 77 f. — »Gå ut 
på, säges då Drängar besöka Pigor på Gällen. G älle, Fj ö sgäll, 
Fähus-skulle», A. Hiilphers, Samlingar etc.,. 2. Jämtland (1775), s. 
248. — Lockne: »hj äl I, ligghylla i fähus», uppt. 1934 av E. Od-
stedt. — Stugun: »Pigorna sova i allmänhet på f ä h ushj äll en», 
1381: 5, s. 36. — Oviken: »— — gå på fjöshj älln åt jäntom» 
(uttr. för »utpågång»), 1122: 1. — Hallen: »Sedan flick[an] hade 
gått i konfirmationsskolan, fick hon ligga på f äh ushj äll en», 
1115: 4. s. 2. — Lit: »Flickorna brukade ligga i ett rum på f s-
lilla (andra våningen i ladugården)». 2296: 3, s. 1 f. — Aspås: 
»Flickorna lågo mest på hj ällen i E:s ungdom», 1118:5, s. 1. — 
Häggenås: »hj äll, skulle över fähus, som kan användas som ligg-
plats», muntl. uppg. av prof. H. Geijer 1931. — Rödön: »fj ö sgäll 
m., der dels foder förvaras, dels ett särskilt rum finnes till säng-
plats för pigor och drängar», 88: 22, s. 45. — Näskott: »Det var 
endast vuxna flickor, som fingo ligga på f äh us hj äll e n», 1131:1, 
s. 1. — Mattmar: »— han kom dit på s t all hj äl I en, där jag 
låg —», H. Geijer 1919, 443: 6, s. 62. — Åre: »hj äll m., skulle 
över fähus, som även kan användas som liggplats», H. Geijer, 
Åresaml. i ULMA. — Frostviken: »Flickorna brukade ha sin vinter-
sovplats på fårloftet (säuj älln) i ladugården. Denna hjäll mot- 
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svarade j äll n eller ha 1- lämm en inne i stugan. Den är nu 
alldeles ur bruk. Sista fähuset med sådan hjäll revs för c:a 10 år 
sedan i Ankarvattnet.» Levi Johansson 1926, 1124: 2, s. 18 f. — 
hylla f. Sundsjö: »Drängar och pigor — -- hade sina sängplatser 
i ladugården på den s. k. hyllan», 437, s. 2. — »Flickorna lågo 
på fins hi lla när en ko kalvade, och togo då emot besök av sina 
friare», 2125, s. 202; jfr Wikman, Einleitung, s. 78. — stors-säng 
f. Allmänt i Jämtland brukat uttryck för liggplats på hjällen enl. 
uppgift av prof. H. Geijer 1931. 

Medelpad. hjäll m. Haverö: »h j äll m., ett slags inre tak i 
en ladugård, som ej sträcker sig över mer än halva rummet. Be-
gagnades förr som sovplats sommartiden.» A. Vestlund 1913, 250. 

Ångermanland. hjäll m. Fjällsjö: En uppgift om att »flickorna 
brukade ligga på fähus hj äl 1 e n» förekommer i ULMA 1892. 

Norge: 

Rogaland. hjell m. Karmöy (Avaldsnes), 1740-talet: An ga a e 
ut paa = At Besoge Piigerne paa Fiös -giel d en, som er et Loft 
i Fe-huuset, hvorpaa Hoet ligger, Paa sine StEeder i Norge er det 
een Bruug, at Unge Karle (: De agtes for Beylere ;) nu een, nu 
een anden, Natten til Sondags, og til andre Hellige Dage besoger 
dend Piige, som haver sit Leye paa Fi ö s -giel den, og der giorer 
sin Opvartning for Hende, og sover hos Hende. Det kaldes paa de 
Sta3der, hvor saadant skeer, At Gaae ud paa.» K. Leem, Een 
liden Glose-bog, utg. T. Hannaas, s. 58; (gäller tydligen också andra 
orter, L. var född i Sunnmöre, jfr Hannaas inledn. s. XI). 

Telemark. trev n. Kviteseid: »1 ege tr e v n., Loft, 'Trev', til 
at ligge paa»; V. Telemark: »1 e g tred v» i samma betydelse, Ross, 
Ordbog s. 471. Jfr ovan s. 55 och Sandvig, De sandvigske saml. 
1928, s. 99. 

Gudbrandsdal. tarr m. S. Gudbrandsd.: »tarr m., 'Hjell' i 
Fa3huset eller Halvloft i Sa3terhus til at ligge paa», Ross, Ordbog, 
s. 805. 

Allm. uppgifter. »Efter gammel skik pleiede gaardens voksne 
ungdom i vinterhalvaaret at sove i fjosbygningen paa fj shj ellen 
eller fj s tr e v e t, hvor der var bygget faste senger som i et loft; 
om sommeren tilbragte pikene gjerne natten i loftsbygningen. Her 
mottok da de unge jenter lordagskvelden besok av bygdens gutter.» 
Kr. Visted, Vor gamle bondekultur, s. 155. — 1850-talet: »Fjos-
Skikken sees at herske meget mere i Christiania og Christiansands 
Stift — I Ovre Romerike, Odalen og Solor, Osterdalen, Hede- 
marken og Gudbrandsdalen er Fjos-Skikken mest almindelig. — — 
i Mandal, Lister og Dalerne synes den aldeles ikke at finde Sted.» 
E. Sundt, Sa3de1igheds-Tilstanden, s. 48. — Om Hole på Ringerike 
säger han: »Skikken fandtes tildels for 50 Aar tilbage [.= o. 1800], 
senere undtagelsesvis — —, i de sidste 10 Aar [har den] naappe 
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vret kjendt», a. a. s. 49. Och på s. 50 fortsätter han: »Hvad 
enten Tjenestefolkene have sit Natteleje i Fjosene eller andetsteds, 
saa er det meget almindeligt, ja finder i mange Bygder saa godt 
som uden Undtagelse Sted, at de saasnart Sommeren kommer, tage 
sine Saufelde og Aaklwder med sig og bygge sine Reder ligesom 
Honsene i Ho-Lader og Bu-Svaler, En her og En der og sommetider 
To i Kompani. — — Paa Vestlandet, paa kederen og i Ryfylke 
synes det at have sig paa en noget anden Maade hermed — — — 
unge Folk, ud paa Sommeren, 'naar man har faat noget Ho id' , 
flytte ud i Ho-Laderne og sove i boet.» 

En annan allmän översikt över bruket att sova på fähushjälleu 
har nämnts ovan s. 65, nämligen Th. Hoverstads i Maal og Minne 
1909, s. 101 f. Utöver beläggen från Aasen och Ross har han 
tydligen på egen förstahandskunskap grundade uppgifter om detta 
bruk såväl som om sovhjällarnas namn på olika håll: »Saaleds: 
lem, fj oslem (Sogn), s kuk k (swrlig om fjoshjell, S. Bergenh.), 
tr ev, ij cc st r e v (Sa3tesdal), t a rr: 1) fjoshjell, stolshjell, 2) hjell 
i stuen (Hemsedal, Gol, S5etesda1), t ar r e (: tarr 2, Leikanger, Luster; 
ogsaa opgit mig fra Vinje), tu, spong (N. Hordland). — For en 
30 aar tilbake fandtes i en fjeldbygd som Valdres hjell i alle 
raustestuer og fjos.» — Jfr Fj ö s-Tr v e r, G. Gjelleböl 1780 och 
trevgöng »frieri» från Setesdal, No. bygder I, s. 226. 

Danmark: 
Från Danmark saknas direkta uppgifter om att »hjällarna» i 

fähusen brukats som sovplatser. Följande uppgifter om benämning-
arna på dessa hjällar (utöver vad ovan i kap. III har nämnts) skola 
här nämnas. Hammerum hd: Salling m. fl. st.: »hjald m. eller n., 
et Stxnge, Hostffinge over Feehuset, som ogsaa kaldes Lad.» Molbech, 
Da. Dial. Lex. — Langeland och Sönderjylland: »Huld over Hestene, 
over Koerne», Molbech a. a., ej hos Feilberg. Jfr nedan s. 232 f 
uppgift hos Zangenberg, Sydslesvig, s. 119 om förekomsten där av 
bild »Loft over Stalden» och Hj ald »Loft over Loen». 

Tyskland: 
Schleswig-Holstein. Hill f., jfr ovan s. 66 och nedan s. 235. 

Mensing, Schlesw.-Holst. Wb., art. H ill3  med citat som: »Rauf vun 
de Hill, de Herr will di spreken! = komm herunter!» 

Bremen-området. Om förekomsten av olika slags »Schlafkojen» 
i böndernas hus lämnar E. Grohne, Das Bauernhaus im bremer 
Gebiet, s. 49-57 vissa upplysningar. De viktigaste rörande sov-
platser över djurens plats i huset äro följande ur akter (»Anschläge») 
i Bremer Staatsarchiv: 1720 = »Ins Westen ist der Kuhstall, allwo 
negst der Hohwand Flett] eine Hill e ist, wozu man iiber eine 
schefe Treppe hinaufgehet und wo, darauf zu schlafen, aptiert ist.» 
(Arsten), a. a. s. 52. — 1737: »Inwendig auf der Diele an der 

11-43169 Manne Eriksson 
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Seite ins Osten ist der Pferdestall und daran eine Coje. An der 
Seite ins Westen ist der Kuhstall und daran die Coje; fiber der-
selben die lille. Ingleichen zu beiden Seiten der Hohwand an der 
Stube und Cammer sind Cojen.» (Wasserhorst), a. a. s. 52. — 1727: 
»Ferner befindet sich fiber der kleinen Cammer, ingleichen iiber 
der Hohwand eine lille so mit kleinen Balken wie auch oben 
mit Wellerwerk versehen ist», a. a. s. 60. Som allmänt gällande 
regel anför Grohne följande: »Liess der Viehbestand eine räumliche 
Einsparung in den Kfibbungen zu, dann baute man hier zunächst 
dem Feuerfach [••=e Flett] Bettkojen ein, von der Art, wie wir sie 
in den obigen Berichten des öfters erwähnt gefunden haben. Oder 
man richtete in den dardber befindlichen Schrägräumen der lillen 
kojenartige Schlafstätten ein», a. a. s. 63. Jfr bild av en sådan 
sovplats på »die lille» ovanför en »Coje» a. a. s. 51 (Wasserhorst 
nr 8), som således rätt nära överensstämmer med de uppsvenska 
sängarna med hjäll. 

Westfalen—Nedersachsen. Hille f. Grimm, Deutsches Wb., 
art. lille: »In Westphalen und Niedersachsen der Speicher fiber 
den Viehräumen an der grossen Diele, der in einzelne Verschläge 
zu Schlafstätten der Dienstboten — — abgetheilt ist.» — Äldre 
Ity. belägg se nedan s. 235 f. Efter Bremisches Wb, 1767f. (2: 631) 
må här blott anföras: lille »Der Ort -fiber den Viehställen, der 
zur Aufbewahrung von Hen — — und auch dem Gesinde als 
Schlafstätte dient.» Mlty. belägg hos Schiller-Liibben, Mnd. Wb. 
t. ex.: »lillen rustici vocant dormitoria, gime ad latera domuum 
pra3parata sunt, sub quibus stabula pecudum», och (efter Sassen u. 
Holsterecht): »alse he des nachtes vp de hil de tho bedde gangen». 

Rhenlandet. Jfr Rheinisches Wb., art. Orgel, »Schlafkammer 
iiber dem Stall» (VI, 413). 

Pommern. Buten, Kabuter o. s. v., se ovan s. 66, Teuthonista 
1933. 

Ostfrisland. Hille f., »abgelegener und dunkler, mit losen Bret-
tern oder Stangen belegter Raum ilber den Ställen unter dem schräg 
abfallenden Seitendach einer Scheune. Derselbe wird oft zum Bergen 
der Futtervorräthe — — gebraucht. Auch zieht sich das Gesinde 
mitunter bei Tage dahin zuriick um daselbst zu ruhen oder Kurz-
weil zu treiben.» ten Doornkaat Koolman, Wörterbuch d. ostfries. 
Sprache; jfr nedan s. 237. 

Holland: 
Allmänt: »Hilde, zoldering van losse planken — boven de 

stalling van het vee — — waar hooi of stroo etc, op geborgen 
wordt en waar men somtijds het verblijf van de knechts vindt,» 
Wb. der Nederl. Taal; jfr ovan s. 66 och nedan s. 237 f. 

Limburg. Spieker(t), jfr ovan s. 66, cit. efter W. Roukens, 
Wort- und Sachgeographie in Nieder1.-Limburg, 1 A, s. 125, som har 
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uppgiften: »Das Simplex sWpieker(t) kommt noch in folgenden Be-
deutungen vor: 1) 'Vorratsraum' — —, 2 a) 'Kleines Schlafzimmer 
tör die Knechte' — 2 b) 'Schlafzimmer unter den Dachziegeln' 
in Hoensbroek, Obbieht. Frilher muss auch Geelen diese Bedeutung 
gekannt haben, denn wenn jemand friih zu Bett geht, heisst es 
dort scherzhaft: geiste noe al nao de sjpieker? 'gehst du jetzt schon 
auf dem Speicher?'.» 

England: 

»People are still living who remember how farmers' menservants 
in England used to sleep on the hay in a gallery or hay-loft over 
the cows. Some of them have been known to sleep there for a year 
together. it is said that they often did so to save money to be 
spent in drink! When Irish labourers came over in the autumn to 
assist in getting the harvest in they usually slept on the hay or 
straw in the barn or in the 'balk'. In the sixteenth century ox-
houses in Yorkshire still contained beds, blankets, sheets, mattresses, 
pillows, bolsters, and happings, or coarse coverlets. As no bedsteads 
are mentioned, we may presume that the mattresses were laid on 
the floor of the loft over the ox-stalls.» Addy, The Evolution of 
the Engl. House, 4th Ed., s. 99, som bl. a. ger följande källhän-
visningar: 1556 = »In the oxen house viij coverletts, iij blanketts 
— —», Richmond Wills (Surtees Soc.), p. 92. 1567 = »Servannts 
bedes in the oxhousse — —», Ibid., p. 203. 1567 = »The ox 
howse. One mattres with a happin, ijs, ij codds with window clothe 
etc.» Ibid., p. 209. 1569 = »In the cowe house, iij olde coverlets, 
a paire blanekets, a paire sheits, a matteras, and a bolstar, xs.», 
Ibid., p. 218. (Dessutom hänvisn. till Ovidius, Fasti III: 191: »in 
stabulis habitasse — —», som antydan om att också romerska 
lantmän stundom brukade bo i stall.) 

4. Tillägg rörande andra sovplatser i uthus. 
Utöver de under 3 upptagna uppgifterna om mer eller mindre 

normal användning av liggplatser på fähus- och stallshjällar för 
särskilt den kvinnliga ungdomen, föreligga härmed närbesläktade 
företeelser av mera tillfällig art, som i språkligt avseende såväl 
som etnologiskt måste sammanhållas med de övriga uppgifterna för 
att man skall erhålla en verklig översikt över sovvanorna och sov-
platsernas benämningar i vårt land. I viss mån blir en gräns 
mellan den ena eller andra arten av dessa sovplatser godtycklig, 
men till den senare gruppen, som upptar tillfälligt brukade sov-
platser på uthusens skullar har här förts sådana uppgifter, där 
lokalens namn inte fått den fasta bibetydelsen av »liggplats» så-
som fallet är med hjäll. De medtagna exemplen torde dock vara 
tillräckliga för att visa, hur flytande gränsen är mellan beteckningar 
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för foderskulle och skulle som liggplats och bidraga att belysa 
betydelseutvecklingen hos orden nord. hjäll ty. kille samt nord. 
tarre. För ytterligare uppgifter om ungdomens sovplatser utom 
bostadshuset kan hänvisas till Wikman, Die Einleitung der Ehe, s. 
165 if. med flera ställen. 

Blekinge. Jämshög: »Kyskhets-dygden har i det längsta bi-
behållit åtminstone sit utwärtes anseende, ehuru här som annorstädes 
på landsbygden större tillfällen gifwas til Könens sammanlag, än i 
Städerna, hälst drängar och pigor merändels ligga i en stuga, och 
sommartiden ej sällan tillhopa på en hösk ul 1 e.» Öller, Beskrifn. 
(1800), s. 189. 

Småland. Jät: »Ungdomen sover på hös lind r et, pojkarna 
besöka flickorna. På herrgårdarna förekommer höliggningen i stor 
skala, drängar och pigor komma kvällen före sin dagsverksdag och 
ligga på slindret.» 2507: 2, s. 1 f., jfr Wikman a. a. s. 182. 

Halland. Om »das Beisammensein der Jugend in den Scheunen 
zurzeit der Heuernte», se Wikman a. a. s. 179. 

Bohuslän. Om »das Hinausziehen der Mädchen in die Speicher, 
Scheunen und Schober nach der Heuernte», se Wikman a. a. s. 181. 

Västergötland. Torsö: »Tarre m. skulle (även använd som 
liggplats), t. ex. han ligger på tarre n; skämtsamt även om 'ligg-
soffa'». 6438, s. 13, 15 (borde möjl. upptagits under 3 ovan). — 
Andra uppgifter om sovplatser i uthus: »Ungdomen ligger i ladorna 
sedan höet är inbärgat. Vanligt bruk i hela Västergötland.» Meddel. 
av J. Götlind 1934. — Jfr Borgunda: »Ungdomen ligger i ladorna 
midsommarnatten», 5218, s. 20, och Wikman a. a. s. 179. 

Dalsland. Håbol-Steneby: »Man låg under den varma års-
tiden i höet på stallsränn et.» F. Hedblom, uppt. 1936, jfr 
Wikman a. a. s. 180. 

Västmanland. Hjulsjö: »Tarre m., dels ligglave, dels lave 
i kolkoja», R. Jirlow, 409: 1. — Andra uppgifter om sovplatser i 
uthus: Säby: »Widare woro [i fähuset] 2:ne båsrum uptagne til 
säng-rum för en gl. ladugårdspiga.» A. G. Barchwi resa 1772, VFÅ 
13, s. 83. — Medåker: »Under sommaren ligga bönderna i ladorna 
för värmens och flugornas skull.» 4605, s. 9. — Nora landsf.: 
»Ungdomen bodde på stalls- och ladugårdsskullen sedan höet var 
inkört. Denna sed har varit i bruk i skogsbygden och förekommer 
nog ännu, där gamla förhållanden råda.» Meddel. av E. Holmkvist 
1934. 

Södermanland. V. Vingåker: »Löshjon på dagsverke ligga på 
skullen, få sänglagare.» 5938, s. 2. 

Uppland. Östervåla: Enligt egna uppteckningar från 1918 har 
det vid mitten av 1800-talet, innan modernare former för fattigvård 
kommo i bruk, då och då förekommit, att fattighjon i socknen fått 
bostad och mat vissa dagar i varje gård i tur och ordning inom 
fattigroten (att >>dygna» hos bönderna), och dessa »dyngenhjon» 



165 

inhystes då på vissa gårdar åtminstone (uppg. bl. a. från Långgärde) 
i fähuset på en säng över fårkätten, där det var särskilt gott och 
varmt. 

Hälsingland. Delsbo: Flickorna lågo enligt uppteckning av Nils 
Keyland 1912 (i Nord. museets arkiv) på skullen över »stallsledre», 
Wikman a. a. s. 77. — Delsbo, Bjuråker och Järvsö: »Ungdomen i 
Delsbo, Bjuråker och Järvsö ligger vintertiden i fähuskammaren, 
avbalkad från själva fähuset med en vägg, som ej når ända upp», 
9706, s. 13. 

5. Ordgeografisk och betydelsehistorisk kommentar till karta V. 

Det material, som behandlas i detta kapitel, ger en översikt 
över förekomster av verkliga sänghyllor i stugorna i syd-
västra. Sverige samt över motsvarande, regelbundet som s o v-
platser brukade hyllor och loft i fähus, stall e.d. inom 
inre Västsverige. Samtidigt beröras de benämningar, som äro i 
bruk som beteckningar för dessa olika anordningar. Som av 
materialsamlingen framgår, äro dessa i många fall egentligen 
ej namn på sovhyllan som sådan, utan gälla de loft och skullar, 
som kunna finnas i husen även utan att brukas som sovplatser. 
Någon fullt klar avgränsning mellan dessa båda grupper före-
finnes icke. Därför har också som bakgrund till den mera be-
gränsade seden att konstant bruka dessa skullar som sovplats 
medtagits även vissa uppgifter om mera tillfällig användning av 
sovplatser utanför det egentliga bostadshuset. Ur etnologisk syn-
punkt har denna sed berörts ovan s. 62 f. och alla säkra sak-
uppgifter om sänghyllor och sovloft ha inlagts på karta III, 
medan de motsvarande språkliga beläggen återfinnas på karta V. 

Materialsamling och karta visa, att stor överensstämmelse 
råder mellan benämningarna för halvloften i stugorna och sov-
loften i fähus och stall. En hel del av dem — särskilt hj äll 
och t arr e — ha redan behandlats ovan i kap. III som benäm-
ningar på husets övervåning, på skullar och loft i allmänhet, 
och samma ord återkomma även i det följande som namn på 
tvåvåningssängens övervåning. Ett sakligt och utvecklingshistoriskt 
samband råder, som redan ovan nämnts' likaledes mellan övre 
Västsverige och Östlandet-Trondheimsområdet i Norge, grundat 
på en gemensam utveckling från äldre skeden. Samma historiska 
gemenskap kommer också till synes i fråga om Västskandinaviens 

1  Se s. 50-55 och 62 f. 
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etnologiska och språkliga samband med Nordsjöområdet på Euro-
pas fastland, där vi också återfunnit seden att sova på halv-
loften t. ex. i det lågsachsiska huset samt en benämning på dessa 
liggplatser, som är nära besläktad med en av de i Norden van-
ligaste, nämligen Ity. hild e, motsvarande nord. hjäll. 

I betydelsen säng hylla i stuga finnes ordet hjäll säkert 
belagt blott från Härjedalen och Jämtland i Sverige samt från 
Sör Tröndelag, Gudbrandsdal, övre Hallingdal och Numedal i 
Norge. Ett belägg med betydelsen »hylla nere vid dörren i rygg-
åsstuga» från Hällestad i Gäsene hd, Västergötland, vittnar om 
en närstående betydelse ännu så långt söderut. I betydelsen 
loft använda som sovplatser i fähus och stall före-
kommer hj äll inom vissa delar av det område i Sverige och 
Norge, där detta ord eljest har betydelsen »loft» 1,  nämligen på 
svensk sida i Klarälvsdalen i Värmland, i stora delar av Dalarna 
och Härjedalen samt i Jämtland och i de västligaste delarna av 
Medelpad och Ångermanland. På norsk sida är det vanligt i 
landets östra och norra del, medan det saknas på Sör- och Väst-
landet (liksom seden att ligga »på hjäll»). Eilert Sundts upp-
gifter om »Fjos-Skikken» från Östlandet och Trondheimsområdet 
ha ej kunnat tagas med i kartbilden, ej heller materialet från 
Aasen och Ross i den mån det ej är bestämt till hemort och 
betydelse (jfr Th. Hoverstads uppg. enl. materialsamlingen). Lo-
kalbestämda uppgifter om hj e 11 som sovhylla förekomma från 
Sunnmöre och möjligen från Ryfylke (Karmöy).a  Säkerligen har 
ordet utan skarpare betydelsegränser kunnat användas både för 
»loft» i allmänhet och sådana som brukats som liggplatser. Där-
emot är gränsen skarpare i fråga om betydelsen »översäng». 

Sambandet mellan det västskandivaviska h j äll-området i denna 
betydelse och.  h ill-(h il d e)-området från Slesvig till Holland 
har brutits genom att ordet tarre i sydvästra Skandinavien på 
vissa håll fått betydelserna »loft» och »sänghylla» (samt »över-
säng»). I betydelsen »sänghylla» är detta ord väl betygat från 
Halland och Bohuslän samt är dessutom genom äldre belägg 
omvittnat från de v. delarna av Småland och Västergötland. I 
fråga om några äldre belägg från Dalsland och Värmland är 
det ej fullt klart, om t ar r f. betyder »sänghylla» eller »över- 

Se ovan s. 108 f. och nedan kap. VI. 
2  Beläget från K. Leem k an vara från Sunnmöre också det. 
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säng» som i senare tid. Från Norge är betydelsen »sänghylla» 
säkert belagd (»hjell i fjos tu l at ligge paa», Torp, Etym. ordb.): 
i Sogn (Leikanger, Luster, Lärdal) samt Telemarken (Vinje) i 
formen t arr e m., i Setesdal och nedre Hallingdal (Gol, Hemse-
dal och s. Gudbrandsdal i formen t arr m. Från Gudbrandsdal 
anses betydelsen vara: »'hjell' i Fxhuset eller Halvloft i Sxterhus 
til at ligge paa». I betydelsen sovplats av snarlik beskaffenhet 
träffa vi på svenskt håll ordet t arr e också i n. Västergötland 
(Torsö, lova) som k v a rn t arr e »sovlave i kvarn» och tar r e 
»liggsoffa», i v. Västmanland (Hjulsjö) som t a rr e »lave i en kol-
koja» samt i v. Småland (Gnosjö o. Kulltorp i Västra hd) som 
»tråddraga,rens sovplats i tråddrageriet». Dessa exempel bidra 
till att avrunda området för en sannolik tidigare sammanhängande 
spridning av ordet ta rr e i betydelsen »sovloft» inom sydvästra 
Skandinavien. I fråga om detta ord gäller liksom om hj äll 
att ordets övriga betydelser måste medtagas i undersökningen 
för att få en klar bild av det betydelsegeografiska och därmed 
också det betydelsehistoriska sammanhanget. Härtill blir anled-
ning att återkomma nedan i kap. VI och VII. 

Övriga ord, som i materialsamlingen medtagits, ha i några 
fall oklart angiven betydelse (utom »sänghylla» möjl. även »över-
säng»). Ett sådant är det värmländska brisk m., vilken form 
liksom norskans motsvarande utgår från Ity. briske, en sido-
form till Ity. britsche, vilken ligger till grund för det rikssv. 
brits; den betydelse ordet här brukas i avviker ej nämnvärt 
från riksspråkets. Från Värmland äro också de klent belagda 
och svårtolkade busch m.» samt hörk m. 2  och det likaledes 

Jfr. t. ex. Ity. bötze »Wandbett»: dessa motsvarade våra inbyggda sängar. 
Beskr. av dem lämnar t. ex. W. Bomann, Bäuerliches Hauswesen — — im 
Niedersachsen, s. 41: »(Im Flett) befanden sich auch die Schlaf but z en (Slap-
butzen), einfache Holzverschläge fur die Nachtruhe», och s. 43: »Die alte Schla f-
butz e, ein alkovenartiger Bretterverschlag, ist ans der Sfidheide schon länger 
verschwunden; in der Nordheide, im Wendland und in dem Elbmarschgebiet 
hielt sie sich vielfach bis heute. Eine gemeinsame Knechtsbutze lag dort oft 
an der Diele, rechts von dem Gatter, wo dann 3-4 Mann mit dem Kuhjungen 
zusammen schliefen; drei andere Butzen för die Familie des Bauern und die 
Mägde lagen in der Herdwand des Fletts.» Jfr även K. ITeckscher, Die Volks-
kunde der Provinz Hannover I, Hambg 1930, s. 769: »Als Schlafgelegenheit 
benutzte man bis vor etwa 25 Jahren noch Wandbetten, die man Batzen nannte.» 

2  Man kan möjl. jämföra med shetl. hork »bagstavnsrom» i båt, e. d., se 
Jakobsen, Etymol. Ordbog. 
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dåligt belagda och möjligen urspårade duls, dylst, som ovan 
nämnts s. 57, är från Hälsingland (den sista kontaminationsform 
med tilst, tilster »golv» ?). Ordet läm (lem), som i Norge och 
i den no. dial. i Frostviken brukas i betydelsen »sänghylla», 
har redan behandlats ovan s. 96 f. bland orden för »övervåning». 

Ett namn som det norska hemsedal visar, att sänghyllan an-
setts så typisk för denna del av Hallingdalen, att namnet fått 
karakterisera liknande anordningar även i andra bygder. Härje-
dalskans loft och gudbrandsdalskans halvloft får ses i samband 
med det äldre nordiska bruket av loftboden som sovplats, här 
överförd på en liknande anordning i stugan, som också den 
synes ha gammal hävd.' Det ligger ju för övrigt nära till hands 
att använda orden för »övervåning» för att beteckna sådana 
utrymmen, när de brukas som sovplatser så väl som annars. 
Detta bruk kan ytterligare exemplifieras med bruket av skulle i 
den säkert från s'ovloftet övertagna betydelsen »översäng», vilken 
påträffas t. ex. i Värmland (jfr även östg. loftsäng i samma bet.). 
Ordet himling m., som i Gudbrandsdalen brukas om ett halv-
loft över det stora bordet och högsätet vid stugans fondgavel2  
vilket förr användes som sovplats för gårdens manliga tjänare, 
synes vara ett översättningslån från eng. eller fr., då det har 
nära motsvarigheter i sakligt avseende med liknande anordningar 
i England och Västeuropa under medeltiden'. 

i  Jfr ovan s. 58 samt kap. 141 i ölåfs saga ins helga, där det talas om 
norska skatteindrivares äventyr i Jämtland, vilka i sällskap med Arnljöt gellini 
sent en natt tagit in i ett såluhiiss och där gjort upp eld och ätit: »Si6an 
bjoggusk peir til rekna. I annan enda hiissins var lopt uppi åI) vertrjåm; 
föru peir Arnljötr upp å loptit ok 12gdusk par til svefns.» — Som framgår av 
den fortsatta skildringen var detta loft öppet mot stugan, som tydligen var 
ett eldhus med härd på golvet och bänkar längs väggarna. (Heimskringla, 
F. Jönssons uppl. 1911, s. 332 f.) 

2  Jfr ovan s. 53 och Troels-Lund, Dagl. Liv, II, s. 313. 
Motsv. eng. och fr. dais, se Lundberg, Herremannens bost., s. 221. — Som 

avledning till himmel är himling en god parallell till eng. ceiling (av lat. 
coelum, fr. ciel) för »innertak». Utom bet. »bordshimmel» eller halvloft har 
ordet h i m li n g i no. enl. Aasen, Ordb. även betydelserna »HvEelvning, et 
hvielvet eller bueformet Loft (som i en Kirke); ogsaa en Panelning under et 
Tag (Robyggjelag, Hallingd. og fl.); — Overvterelse, Loft (i almindelighed, Telem.); 
Gane, Hytelvning i Munden». Ordet visar således i betydelseavseende flera 
likheter med de i föreg. kap. behandlade orden för övervåning; jfr vidare sv. 
dial. höns- och tupphimmel för »översäng», se nedan s. 192. Även på Ity. 
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Dalmålets kräva f. som benämning på det mot stugan öppna, 
utrymmet på taket över »koven» invid ingångsdörren, har också 
brukats om andra sådana avsatser och hyllor, på samma sätt, 
som bröst och bröstnin g kunna användas för likartade an-
ordningar.' Liknande avsatser och halvloft betecknas också med 
de isl. pallur m. och firep n., vilka ovan berörts i samband med 
orden för övervåning 2. Bruket av övervåningarnas benämningar 
också för liggplatserna, som anordnas på dem, är blott vad man 
har anledning att vänta sig, och bruket kan exemplifieras med 
ytterligare följande norska exempel: I Gudbrandsdalen, Tele-
marken och Setesdalen brukas ordet trev n. på sådana också 
som liggplatser använda halvloft 2  i uthus: i S. Bergenhus amt 
användes skukk m. på samma sätt' och i Nordland synas de 
med tu n. och spång m. betecknade fähusskullarna också ha, 
brukats som sovplatser'. 

En skämtsam och av allt att döma rätt ung benämning på, 
ett sådant sovställe på vinden föreligger slutligen i det från 
Gästrikland och Hälsingland upptecknade uttrycket kattenborg 
eller -burg. Uttrycket anspelar väl på kattens förkärlek för den 
varma platsen däruppe (jfr motsv. benämningar för iiversäng som 
kat t sv ält a e. d.). Formerna på katten- synas tyda på tysk-
språkiga förebilder.' 

område har ordet himmel haft samma användning, t. ex. »det Hammel s» 
i betydelsen »Dachraum fiber die Stube» enl. H. Phleps, Ost- und Westgerm. 
Baukultur, 8. 60. 

Se ovan s. 55. 
2  Se 8. 124 och 95 f. 
2  Se ovan e. 95. 
4  Se ovan s. 97 f. 

Se ovan s. 126 och 127. 
6  Se nedan 8. 192. 



Kap. V. översängarnas förekomst och benäm- 
ningar. 

1. Redovisning av beläggen till karta VI. 
a. Alfabetisk namnförteckning. 

binge m. Vgl. 
bortsäng f. Vgl. 
brits m. Gstr. 
dons, duns m. Ång., Vbtt., Lpl. 
dubbelsäng m. Finl.: Ny!. 
durk m. Finl.: Öbtt. 
dörrhögsäng f. Finl.: Öbtt. 
dörrsäng f. Finl.: Öbtt., Åbo- 

land. 
fastsäng f. Nbtt. 
finska hinimlar pl. Sdml. 
frass-slott n. Finl.: Åland. 
förlåtansäng f. Gstr., Finl.: 

Öbtt. 
glädje ni. Sdml. 
hjäll(e) m. Uppl., Gstr., Vstm., 

Dal., Hls., Ang. (Vbtt., Lp!. i 
ramsa). 

hjällsäng f. Uppl., Vstm., Dal. 
hump m. Gtl. 
husk m. No.: Hallingd. 
huske m. No.: Setesd. 
huskeseng f. No.: Numed. 
hyllsäng f. Vgl. 
hyttsäng f. Mdpd. 
häck ni. Vrml. 
häcksäng f. Vrml. 
högsäng f. Vrml., Dal., Jtl., 

.Ång., Vbtt., Nbtt., Lp!., Finl.: 
Öbtt., Eg. Finl., Ny!. 

hönshimmel m. Sdml. 
inran-högsäng f. Finl.: Öbtt. 
inran säng f. Finl.: Öbtt. 
innersäng f. Finl.: Öbtt. 
kas m. Upl. 

katthopp n. Sdml. 
kattsvälta f. Up!. 
kongs n. His. 
kongssäng f. His. 
konungssäng f. Finl.: Öbtt. 
kove m. Finl.: Åland, Åboland. 
kran m. Up!. 
kubrik m. Finl.: Nyl. 
kurra f. Up!. 
lave m. Vgl., Gstr. 
lavsäng f. Sdml. 
loftsäng f. Ögl. 
lucksäng f. Ang., Vbtt., Nbtt. 
ovansäng f. Finl.: Ny!. 
ovantill-säng f. Dal. 
påsäng f. Vgl. 
[rallersäng f. Og!.] 
skulle ni. Vrml. 
skåpsäng f. Vrml., Jtl. 
slaf (m.), Gstr. 
sparlakanssäng f. Finl.: Åland. 
spissäng f. Finl.: Åland. 
stolpsäng f. Finl.: Öbtt. 
ståndsäng f. Jt1.2  Finl.: Öbtt. 
sängbotten m. Ang. 
sängloft n. Hall. 
sängtak n. Ång. 
tabur (?) Vstm. 
taksäng f. Vrml., V. Dal. 
tarr f. Vrml., 
tar r e (-a) m. (f.) Hall., Vgl., D1s1., 

Vrml., Vstm., Dal., Gstr. 
tarrsäng f. Dal. 
tave (?) Vstm. 
torp n. Up!., Gstr., Dal. 
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trall n. Upl., Gstr., Dal. 
trall m. Gstr., Finl.: Nyl. 
tralla f. Upl. 
trallsäng f. Upl., Gstr. 
trallt n. Upl. 
tupphimmel m. Gstr. 
ugn s säng f. Fin!.: Öbtt. 
uppsäng f. Ö. Up!., Finl.: Nyl.  

väggsäng f. Vstm., Ång. 
överlave m. Gstr. 
överslaf (?) Gstr. 
översäng f. Dlsl., Vrml., Dal., 

Sdml., Jtl. 
ö vr a säng m. Fin!.: Nyl. 
övransäng f. Finl.: Öbtt. 

b. Beläggsamling. 

Sverige: 

Halland, stingaloft n. »Till höger, då man kommer in i stugan, 
framträder en ofantlig spiselmur. — — Den öfriga delen af högra 
väggen i stugan upptages af tvänne väggfasta sängar med sängloft. 
Under sängarna hade man förr om vintern höns och gäss, och då 
funnos ofta i de framför anbragta stängslena, skamlarn a, hål, 
genom hvilka foglarna kunde utsticka hufvudet.» A. Bondeson, Båla-
stuga i Halland, i Minnen fr. Nord. museet 1, h. 2:1, sp. 3 (1881). 

tarre m. Årstads hd (Krogsered, Abild, Drängsered, Asige): 
»Älven finnas där [i krobbehäbbaret] sängar, ofta försedda med öfver- 
säng eller tarr e», Bondeson a. a., sp. 6. 

Bohuslän. Jämför under kap. IV: 2 b. 
Västergötland. binge m. Flundre hd: »tvåvåningssäng», 111: 31. 
bortsting f. Rackeby: »b or tsäng i två våningar, i den undre afdel-

ningen lågo de vuxna döttrarna och pigorna, i den öfre de vuxna 
sönerna och drängarna.» Ambrosiani, Storegården, s. 7. — hyllsting 
f. Bitterna: »säng i två våningar» (dial.?), T. Fogelquist, Jag minns 
den ljuva tiden, s. 14. — lave m. Töllsjö: »lave, den övre sängen 
i en sparlakanssäng», 8601, s. 39-40. — påsting f. Vilske-Kleva: 
översäng, beskr. i 3228: 3, s. 2-4. — tarre m. Flundre hd: »tarr e, 
säng», 111: 31. — Rackeby: »tarr e, översäng i en ståndsäng», 
109: 279 a. — Göteve: »tarr e m., övre liggplatsen i en inbyggd 
säng», meddel. 1931 av J. Götlind. — Töllsjö: »tar re m., övre 
sängen i en sparlakanssäng», jfr lave ovan, 8601, s. 39 f. — Hyssna, 
Sätila: »tarr e, andra våningen av en väggfast säng», J. Götlind, 
VFK 50: 55. — »När man trädde in genom dörren från förstugan 
hade man till höger 'tarr a' -sängen inbyggd i ena hörnet utmed 
långsidan. I andra hörnet stod skåpsängen.» E. Neuman 111:243. 

Hajom: »drängen låg på tarr en o pigera inunder i sänga», 
F. Hedblom 1936. — Öxnevalla: »tärr a pl. ta, översängar i en 
gammal ryggåsstuga», 1609: 7. — Jfr Melander, Anteckn. om  Marks 
och Bollebygds hdr, s. 156 o. 193, som nämner om förekomsten av 
tvåvåningssängar i detta område. — Torsö: »t a r r e, skämtsam be-
nämning på liggsoffa», Västgötaordb. 
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Dalsland. tärre m. »säng upp under taket i bondstugor, s ä n g-
t arr e, tärre (föråldr.), Rz 774 b (möjl. »sänghylla»). —  översäng f. 
Ärtemark: »övers än g, unnersäng, trappa, ommen» i ramsa, förut-
sätter tydl. att tvåvåningssäng funnits förut i området. 3545: 3. — 
Färgelanda: »där fanns en tvåvåningssäng i en drängkammare», i 
uppt. av F. Hedblom 1936 efter handl. A. Johansson i ör. — Håbol: 
»tvåvåningssängar funnos där på 1860-talet», uppt. 1936 av F. Hed-
blom. — Nössemark: »översäng med sparlakan för har förekommit»„ 
uppt. av F. Hedblom 1936 (fl. meddel.). 

Värmland. Bild av öppen tvåvånings tvillingsäng från Fryks-
ände och av lucksäng från Mangskog i Nord. familjeb. 3, art. Värm-
land, pl. 3, Etnografi, bild 27 och 25. —  häck m. Fryksdalen: 
»h ä ck, väggfast säng uppemot taket», Noreen, Ordb. s. 42 (Ö. o. 
V. Emtervik). — [Sunne:] »Sängarna kallades fullständigt häck 
och säng, varvid häcken betecknade den övre av de båda 
sängarna. — — Häcksängarna — — utgjordes av två sängar, 
som sammanbyggts på längden, vardera i två våningar. De — — 
voro alltid försedda med dörrar, som upptill hade genombruten 
fyllning, vanligen ordnad i rutverk och målad i klara färger.» 
Greta Hedin-Ståhl, Prosem. upps. 1934, 7207, s. 28. — Mangskog: 
»h äcks äng, lucksäng i två våningar (med genombrutet gallerverk 
i dörrarna), bild 42 hos S. Erixon, Möbler I. — Gräsmark: »Åt-
skilliga gårdar besöktes där, och befunnos dessa ha mycket gemen-
samt med dem i Elfdalen. Bostäderna dock här i allmänhet både. 
vackrare och större — — men liksom der inrättade med både 
'kåfe' och 'ytterstuga'. I den sednare ser man det vidlyftiga 
sängstället, här som i Elfdalen i flera afdelningar. Den mellersta 
och förnämsta af dessa, der sjelfva husbondefolket ligger, har van-
ligen grannt målade genombrutna dörrar. Vid sidan häraf går den 
bekanta bänken, 'skaran', och vid fötternas plats står ett mat-
skåp. Sängens öfversta afdelning (Elfdalingens 't ar r e') kallas här 
'h äcke n', och till den klättrar man upp på en kort stege. 'D r a g-
s änge n' heter den som är närmast golfvet; denna drages ut som 
en låda, och den person som här ligger, har alltid sitt hufvud på 
föga afstånd från husbondefolkets fötter och vanligen midt under 
sjelfvaste matskåpet. En förträfflig inrättning.» M. Axelson, Vand-
ring i Werml. Elfdal 1852, s. 127; jfr s. 50 om Femtå. Jfr också 
den härifrån stammande uppg. hos Rz, s. 95 a, art. dragsäng. — 
En nyare beskrivning av samma sängtyp från Gräsmark: »H ä c k-
s än g kallar vi här på trakten alla sängar som har såväl övre som,  
undre liggplatser. De äro ganska olika vad utseendet beträffar. 
Det finns sådana i både två och tre våningar samt s. k. dubbel-
sängar som stöter ända i ända. De kunna vara antingen flyttbara 
eller väggfasta. Ett har de dock lika, nämligen dubbeldörrar fram-
till för varje liggplats. Dessa dörrar voro ornamenterade med listor 
och spjälar allt efter snidarens tycke och smak, så det var ganska 
få som voro lika i det avseendet. Framför nedra liggplatsen var 
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en bänk, här kallad 'skara', som var lika lång som sängen, 
avsedd att sitta på när man klädde av sig. Inom denna eller inunder 
sängen var förvaringsplats för skor m. m.» Nord. museet, E. U. 
7195, N. Nyman 1934. — Allmänt: »Häcksäng kallar man i 
Värmland de vid en vägg byggda en- eller tvåvåningssängar, där 
förlåten ersatts av träluckor. På grund av dessa luckor kallas denna 
sängtyp i andra landskap för 'lucksäng'. Häcksängar förekomma i 
Värmland framför allt i Fryksdalen och v. Värmland, och de kunna 
i allmänhet skiljas åt därpå, att de förra vanligen ha runda hål 
eller rutgaller, de senare plattbalustrar som spjälverk. Vid Värm-
landsutställningen 1929 hade Fryksdalsrummet i Häradsgatan en 
sådan med rutgaller försedd ståtlig 'häcksäng', en tvillingsäng i 
två våningar, alltså summa fyra bäddar med plats för 8 personer 
bakom 'häckarna'. Denna häcksäng från Boseby i Sunne äges av 
Sunne hembygdsförening. En lika ståtlig tvillingsäng i två våningar 
bakom häck har Ransäters hembygdsgård, dit den kommit från 
Lysviks socken, där förf. f. ö. nyligen kunnat konstatera en liknande 

' från 1858 i gården Hallarne.» H. Kjellin, Gamla värml. allmoge-
hem och deras möblering, i Svenska gods och gårdar III: Ö. Värm-
land, Borås 1936, s. 39. Samma arbete har s. 31 en bild av häck-
sängen från Ransäter (»Interiör från hembygdsgården vid Åmeberg»), 
vidare s. 34 bild av en »skåpsäng» målad 1844, i Gubbgården, 
Dalby sn, efter akvarell 1936 av Signe Kjellin. — högsäng f. och 
taksäng f. »Vanligast är dock [i Värmland] den ensamma tvåvånings-
sängen, vilken — såsom i Vitsand-Nyskoga, där bl. a. hembygds-
gården har ett exemplar.— kallas för 'h ö g s äng' eller 't a k s än g', 
det senare då för att den räckt upp till taket. Namnet 'taksäng' 
är dock oegentligt och tillkommer rätteligen endast den med särskilt 
tak försedda, fristående sängform, som representeras i Värmlands 
museum av en från Ekshärad kommen säng med tresidigt brutet 
tak, där snedsidorna från taket ned mot sänggavlarna egentligen 
äro efterbildningar i trä av sängar med på liknande sätt nedhängande 
sparlakan. 'Högsängen' är vanlig i n. och v. Värmland, varvid den 
övre sängen kallas för 'tar r a'. Att ligga i den kallas att ligga 
'på t ar r a'. I Köla och Eda socknar har man brukat placera 'hög-
sängen' utefter samma vägg som den mycket låga, öppna spisen 
och med de båda sängarnas ena gavelsida mot den fria spisgaveln. 
Invid den undre sängen brukade 'katthon' ha sin plats — —.» 
H. Kjellin, a. a. s. 38 f. — skulle m. Nordmarks hd: »skog, över-
säng[en]»,  517: 254. — skåpsäng f. Dalby: »en skåpsäng målad 
1844, i Gubbgården», H. Kjellin a. a. s. 34 (bild). — N. Ny: 
»Rummets viktigaste möbel är den vidlyftiga 's k åps ängen' — 
ett litet hus för sig — vanligen i två våningar (den öfre kallad 
't ar r e') och med matskåp i ena ändan, att man, i fall andan 
kommer på, äfven om natten kan ta sig en bit. Det är egentligen 
blott de äldre som ligga här.» M. Axelson, a. a. s. 38 f., jfr ovan 
föreg. s. och Kjellin, a. a. s. 38. — »sk åp s äng, säng i två våningar 
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den öfre kallad tarre och med matskåp i ena ändan», Rz 716 a 
Axelsons uppg.). — taksäng f. Vitsand, Nyskoga: »högsäng eller 

taksäng» =- ensam tvåvåningssäng, se cit. från Kjellberg under 
högsäng ovan. — Övre Fryksdalen: »Redan så långt söderut som i 
Gräsmark och Fryksände förekommer namnet tak sängar sporadiskt 

— och var norr därom det enda brukade. — — de båda vå-
ningarna kallades här resp. taksänga och n er s än ga. Taksängen 
saknade dörrar och var alltså öppen framtill, men kunde vid hög-
tidligare tillfällen förses med förlåter.» 7207, s. 30. — Östmark: 
»tak säng», 517: 45. — tarr f. Fryksdalen (Ö. o. V. Emtervik): 
»tar r, väggfast säng uppemot taket», Noreen, Ordbok s. 106. — 
N. och V. Värmland (bl. a. Köla och Eda i Jösse hd): »Den övre 
sängen kallades för 'ta r r a'. Att ligga i den kallades att ligga 
'på tarr a'.» Se cit. ovan från Kjellin a. a. s. 38. — Nordmark: 
»t ar r a b. f., öfversängen upp mot taket», Borgström, Resa i Värm-
land 1845, s. 47. — Ekshärad: »ligg på tar ra», se nedan under 
tarrsäng. — tarra f. »t arra f., öfversäng, sängens öfre afdelning. 
Sängen består af två våningar, undersänga och tarr a» (bf.!), Rz 
774 b. — Grava: »tar r a f., övre delen av en väggfast säng», 
S. Samuelsson 517: 208. — tarre m. Älvdalen: »sängens öfversta 
afdelning (Elfdalingens 't ar r e')», M. Axelson a. a. s. 127, se ovan 
under häck. — N. Ny: »den öfra [sängen] kallas tarr e», M. Axel- 
son a. a. s. 38 f. — Frykerud: »tar r e f. (!), säng över annan», 
517: 232. — Färnebo hd: »tar r e m., brits — sängplatser i två 
våningar utefter väggen —», G. Kallstenius 517: 65. — tarrsäng f. 
Ekshärad: »tar r säng f., väggfast säng i flera avdelningar: ligg 
på tarra (b. f.) = ligga på översta avdelningen i t.», 517: 346. 
St. Kil: » tar r s ängen va opöver, mota. unnersäng», 517: 246. — 
översäng f. »Ö f vers äng, sängens öfre afdelning etc.», Rz 774 b. 

Nedre Fryksdalen: »övers äng, den övre sängen i en tvåvånings-
säng», 7207, s. 30. — Östmark: »översäng, samma bet., 517: 45. 

Hos Erland Hofsten, Beskrifning öfwer Wermeland (slutet av 
1600-talet), utg. 1917 av E. Nygren (i »Värmland förr och nu»), 
nämnes förekomsten av sängar i tre våningar: »Sängar woro, ther 
hushållet war stort, ofta tredubbla, then ena ofwan på then andra; 
hwilket ock ännu somlige städz brukas.» (a. a. s. 78, jfr Kjellin 
a. a. s. 38.) 

Småland. tarre m. Skirö: »Kroaren — — bäddade åt dom i 
r all en [= den utdragbara lådan under sängen], män sjelve kröp 
de opp på ta rr en å lae sek: dä va forr i väla dä — —», P. G. 
Wistrand 1874, 92: 44 s. 30. — »Smålänningarnas stugor voro 
byggda av trä i endast en våning, men äro ändock bekväma och 
rymliga. Rummet i vilket familjen sover, är försett med rader av 
bäddar, den ena ovanpå den andra: ovanpå trätaken över de sängar, 
i vilka kvinnorna ligga, äro placerade sådana för männen, dit de 
komma medelst stegar.» Coxe, Travels 1779, del II, s. 501 (cit. 
efter Erixon, Folkl. möbelkultur, s. 34). 
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Östergötland. loftsäng f. S:t Anna: »lof t s äng» [översäng?], 
betydelse osäker, 1207, s. 58. — På en sekundär import i sen 
tid från Värmland beror tydligen följande belägg från Tidersrum: 
»Värmlänningar på skogskörning byggde rall er s änger i alla stugor 
[jfr rall som sängbenämning, dock här tro!. av rallare], där de hade 
kvarter (sängar i flera våningar). Fanns även i kolkamrarna.» 
6957, s. 16. 

Gotland. hump m. Sundre, Guldrupe: »hu mp, dubbelsäng», Säve—
Gustavson, Gotl. ordb. — Gothem: »h um p», samma bet. — Ekeby 
(1. Bunge): »Fyra 'peikar', av vilka två äro döttrar i huset, ligga i 
humpen (= en säng i två våningar), 'drängar' (= ynglingar) och 
'sårkar' (= gossar) ligga var de kunna på bänkar och golv.» Th. 
Erlandsson, En döende kultur, s. 7. — Sundre: »h um p, den öfre 
af 2 sängar byggda öfver sig», Säve a. a. — Sundre, Guldrupe: 
>2 och 3 sängar öfver hvarandra», Säve a. a., bild s. 350 från 
Säve hskr. IV S. nr 452. — Jfr »h u m p m. fållbänk», Rz 267 a; 
»bordbänk» och »säng för pigorna under bordet i köket» från Vam-
lingbo och Sundre, samt »fållbänk med bord öfver», Säve a. a. 

Närke. Inga belägg anträffade. 
Södermanland. finska himlar pl. Malmköping: »Verkstaden var 

ända till på 1850-talet inrymd i övre våningen av bostadshuset, 
och var och en som har någon erfarenhet av garverier förstår, hur 
det skulle vara i hygieniskt avseende med en sådan anordning. 
Det förtjänar ock att nämnas, att i denna verkstad fanns s. k. finska 
himlar, i vilka gesällerna hade sin sovplats.» E. Sjöström, En 
sörmländsk garvaregård, i Sörmlandsbygden 1934, s. 70. — glädje m. 
Härad (Åkers o. Rekarne hdr): »glädje, säng bygd under taket 
ofvanom en dylik på golfvet; kallades äfven katthopp, h ön s- 
h im m el ». Gust. Ericssons otryckta ordlista 347: 14. — hönshimmel 
m. Härad: se ovan. — Råby-Rekarne: »hönshimmel, säng uppe 
vid taket ovanför en annan», 47: 5. (Jfr k at thim m el, »vind i 
ett hus», från Regna, Ögl., 175: 47 och uppl. k a tt s v ält a nedan). 
— katthopp n. Härad: se ovan. — lavsäng f. Oja: »förlåtar fanns 
på s. k. laf sängar (motsv. sparlakan)», 41: 89. — översting f. Härad 
m. fl.: Gust. Ericsson använder ordet som lokalt riksspråksord, a. a. 

Uppland. källa f. 1. m. Skuttunge (Åkerlänna): »gäll an, den 
öfre af två sängar, som i bondkök äro öfver hvarandra» (1870-0, 
303: 42, s. 39. — »gäll an, en säng anbragt öfver en annan säng 
i ett bondkök (säges i Westmanland)» = Fjärdhundradelen av Upp-
land, sedd från centraluppländsk synpunkt (M. E.), 303: 43, s. 31. — 
Fjärdhundra: »hjälla, översäng, ligga på hjällan», 26: 1, s. 
142. Nora: »hj äll a, översäng», egen uppt. — Harbo: »översäng», 
egen uppt. — Östervåla: »h j äl 1 a, ligga på hj äll an, översäng», 
egen uppt. — Huddunge: >hj äll-säng med hj äll a, översäng», 
egen uppt. 1942. — Enåker: »h j äll a, bottnen närmast taket i en 
dubbelsäng» och »dubbelsäng», 26:1, s. 142. — Västerlövsta: 
»översäng», egen uppt. — Norrby: »j äll a, pl. -or, övre rummet 
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d en j älls äng», Isacsson, S. Fjärdhundral. folkm., s. 121 (gäller 
-ett flertal s:nar i området). — Norrby, Tärna, Torstupa, Härnevi: 
»gäla f., öfre 'våningen' af en i två afdelningar öfver hvarandra 
byggd (oftast väggfast) säng. Li g ga på j älan --= ligga i öfre brit-
sen af en slik säng», Edv. Hammarstedt, 303: 746. — Vittinge: 
»hj äll a, översäng», egen uppt. — Österunda: »hj äll a, översäng», 
egen uppt. — Giresta, Hjälsta, Husby-Sjutolft, Litslena, Biskops-
kulla: »hjälla, översäng», egna uppt. — Tillinge: »hj äll a, över-
säng», prof. 0. Östergren, uppt. jfr Erixon, Möbler I, bild 62. — kas m. 
Blidö: »kas m., öfre säng. I fiskarstugorna på yttersta skären, 
där man uppehåller sig under strömmingsfisket, stå i regel två 
sängplatser öfver hvarandra.» 0. von Friesen 1899, 303: 213. — 
Ljusterö : »kas m. öfre afdelningen af en säng». E. Grip 1909, 
303: 1024. — Möja: »kas m., övre delen av en tvåvåningssäng.» 
J. Westin 1927, 1540. — kattsvalta f. Tierp: »en säng är anbragt 
å en vägg öfver en annan säng i ett bondkök. Katten ligger der 
ofta hungrig och utsvält (säges i Tierps s:n)». 303: 43, s. 59. 
kran m. Vätö: »säng över annan säng», Säve 55: 24 (cit. efter B. 
Hesselmans Uppl. ordb.). — kurra f. Veckholm: »en säng ovan 
'mursängen' (sängplats för ogifta fruntimmer) kallades 'kur r an' 
(sängplats för ogifta manspersoner); 'franasäng' för far och mor.» 
303: 884, s. 4 f. — torp n. Tierp: »torp, den öfre delen af de 
gamla tvåvåningssängarna». 303: 1075. — »översängar fanns i stu-
gorna vid Mungavallen i Tierp; kallades torp; för att komma upp 
i sängen använde man torpstegga», egen uppt. 1920. — »torp 
n. översäng», E. Grip. — Vendel: »översäng», egen uppteckn. 
1921, 630. — »övre bädden i en väggfast säng» enl. Hiibinette 
(Hesselman Uppl. ordb.). — »säng som når nästan i tak, är i två 
våningar och har dörrar», Vendel (FIesselman Uppl. ordb.). — Danne-
mora: »torp», do. M. E. — Björklinge: »torp, översäng», egen uppt. 
1921 och meddel. av N. Ålenius. — Skuttunge: »del av ett slags 
säng, ligga i t o rp e = i den öfre sängen», 303: 53. — »torp = öfre 
säng, ej h j äll an», 303: 36, s. 79. — »torpet, öfre delen af en 
väggfast säng, kallas ock för tr alle, 'trallet', obest. trall.» F. 
Rodenstam 1894, 303: 76b. — Bälinge: »torp, översäng», egen 
uppt. 1934. — »tår p, dubbelsäng, med en sängbotten uppe vid 
taket.» 26: 1, s. 305. — Åkerby: »torp, översäng», egen uppt. 
1934. — Börje: »översäng fanns ännu omkring 1900 i Börje präst-
gårds arrendatorsboställe, kallades torp.» Egen uppt. 1934. — trall 
n. Allm.: trall, botten närmast taket i en dubbelsäng», Upl. lmfs 
saml. 26: 1, s. 305. — Tegelsmora: »trall, en säng som är anbragt 
å en vägg öfver en annan säng i ett bondkök, säges i l'egelsmora 
socken», 303: 43, s. 117. — »tr alle (best. f. n.) säges i Tegelsmora», 
303: 44, s. 2. — Dannemora: »på ett bondställe lågo flickorna i 
undre avdelningen och drängarna i trall en», Aug. Eriksson i 
Källberga, enl. avskr. i ULMA. — Film: »trall, översäng i hög-
säng», 5993, 6005; från Österby bruk: »trall, översäng i två- 



177 

våningssäng», byggmästare 0. Rosén, Uppsala 1934. - Alunda: 
»Fasta sängar användes i de flesta gårdarna. De stängdes till med 
sparlakan eller dörrar. Sängarna voro byggda i två våningar, den 
övre kallades lave eller trall.» Aug. Eriksson i Källberga (o. 
1910). - Rasbokil: »trall, översäng», 303: 673. - Rasbo: »trall, 
översäng», uppt. av J. Ejdestam 1934. - d:o, C. 0. Eneman 1937. 
- Funbo: »trall, översäng», uppg. av intend. N. Ålenius. - 
Almunge: »trall, översäng», uppg. av N. Ålenius; trallsäng, 
bäddanordning bestående av över- och undersäng», från Länna 
bruk enl. J. Ejdestam 1938. - Skepptuna: »trall, översäng», uppg. 
av fru E. Halling, Uppsala 1934. - Lunda: »trall, den övre sängen, 
säng i två våningar», uppt. av J. Ejdestam 1934. - Estuna.: »trall, 
öfre sängplatsen i en sparlakanssäng», 303: 1142. - Fasterna: 
»trall n., förr sängplats för två personer högt uppe, t. ex. ofvanpå 
sparlakanssäng - 'vi ska gå opp i tralle å lägg oss'». G. A. 
Tiselius 303: 777. - Frötuna: tralla f. (1), öfversäng», E. Grip 
1904, 303: 240. - Rådmansö: »trall, översäng», 303: 1142. - 
Fresta: »tr alle, den öfre af två sängar, som i bondkök äro öfver 
hvarandra», 303: 42, s. 149. - Alsike: »trall, öfversäng», UF-
Tidskr. VII, s. xxxii. - Vassunda: »trall, öfversäng», UFTidskr. 
VII, s. xxxii. - Uppsala stad: »Köksan hade bl. a. att bädda åt 
bageripersonalen. De lågo 3-4 i samma rum i s. k. trallsängar, 
en över den andra» (i Åbergska bageriet), 15429, s. 4. - Bond-
kyrka: »trall, översäng», uppt. av J. Ejdestam 1934. - Börje: 
»trall, översäng», egen uppt. 1934. - Läby: trall, översäng», 
d:o 1984. - Vänge: »trall, översäng», d:o 1934. - Jumkil: »trall, 
översäng», egen uppt. 1934. - Dalby: »trålle var översängen; 
det fanns såna förr här, togs bort på 1890-talet (i Grena)», egen 
uppt. 1934. - Västeråker: »pojkarna låg oppi tr alle hemma i 
Enby», egen uppt. 1934. - Skogstibble: »trall, översäng», uppt. 
av J. Ejdestam 1934. - Torstuna: »trall, översäng», uppt. av J. 
Ejdestam 1934. - Bälinge: »trallsäng, översäng fanns till om-
kring 1900», uppt. av J. Ejdestam 1937. - Skuttunge: »trall, 
översäng», E. Grip, 303: 54. - »torpet, öfre delen af en vägg-
fast säng, kallades ock för tr al le, 'trallet', obest. trall.» 303: 76 
b (jfr ovan under torp!). - Från Tierp föreligger ett belägg i av-
vikande betydelse: »trall, liten kammare på vinden (av bryggstuga)», 
303: 1075. - tratt n. Vätö: »tr alt n., öfre sängplatsen i en spar-
lakanssäng, jfr uppsäng», Schagerström, Ordl., s. 81. (Hessel-
mans Upl. ordb. har ett belägg på ordet från Säve 55: 24 i samma 
bet.) - uppsäng f. Vätö: »uppsäng, öfre sängplatsen i en spar-
lakanssäng», Schagerström, Ordl., s. 85. - Estuna, Ununge, Ros-
lags-Bro: »u pp s än g.» 

Västmanland. hjälle m. älle, cubile in edito loco domus. 
Potius scribitur hjälle, quod vide.» Herweghr, Ordb. s. 51. - 
»Hjälle, hylla under taket som man lägger något på, item säng 

12-43169 Manne Eriksson 
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under taket», a. a. s. 56. — Möklinta: »hj älla f. (?), översäng», 
1053:1. — V. Färnebo: »hjälle, översäng», 1049:3. — »gällen, 
översängen i en gälls äng», N. Nygren, excerpt fr. Västerås museum 
i ULMA. — »västra långsidan upptogs av två väggfasta hopbyggda 
sängar med hj ällar, d. v. s. en övervåning eller brits, som av de 
yngre användes som liggplats», VFÅ XII (1922), s. 44. — Norberg: 
»hj äl 1 e, säng nära taket (ovanför en annan säng).» 895 m. fl. 
(Torsten Ericssons ant:r ha j äl la, j äll en och j äl 1 s ängar.) — 
Kumla: »pappa och mamma [låg] i ståndsängen i hörnet av stugan 
och uppe på dem, på j älln, låg ett par döttrar eller söner.» 11000. 

Romfartuna: »j äll e, den övre sängplatsen i en j älls äng», 
436: 2. — Skultuna: »Enkel- eller tvillingsängarna i Skultuna voro 
emellertid ännu i mannaminne mycket ofta byggda i två våningar. 
Översängen kallades 'hjälle' och en sådan möbel kallades 'hjäll-
säng'. Denna term möter dock aldrig i arkivalierna — —. Ibland 
har översängen i Skultuna varit försedd med luckor, vilket någon 
enstaka gång även gällt undersängen. Till övre bädden kom man 

— medelst en stege eller genom att kliva på pinnar, insatta i 
en sängstolpe. Framför sängarna funnos i äldre tid vanligen låga 
bänkar eller pallar, som tjänade som trappsteg, sittbänk och för-
varingsmöbel.» Erixon, Skultuna bruk II, s. 410. — hjällsäng f. i 
bet. »säng med hjälle» belagt från V. Färnebo, Fläckebo, Norberg, 
Romfartuna, Skultuna och Linde, jfr Västm.ordb. i ULMA. Även 
från Gunnilbo: »gälls ä ng», i exc. från Västerås museum av N. 
Nygren i ULMA. Ex.: »hjällsäng, förlåtsäng, säng i två våningar, 
fastsittande vid väggen och försedd med förhänge» (V. Färnebo). 

tarre m. Munktorp: »tar r e, förlåtansängens övervåning, som 
vanligen utgjorde sängplats åt barnen», 205: 1. — Hjulsjö: »Vägg-
fasta sängar i två våningar förekom endast i gruv- och hyttstugor, 
t ar r e r sa di (obest. t ar r e)», 1263: 1. — Hit höra möjligen också 
de trol. förvanskade formerna från Fläckebo: »ta v e m. (b. f. tåvan) 
»ligg på t a v en, ligga på hjällsängen» (kontamination med lave?) 
och »ligga på taburn» (R/1~z) i samma bet., 11072: 2. — vägg-
säng f. Torpa: »v äggs än g, en två tre våningar», T. Eriksson, 
primäruppt. i ULMA. 

Dalarna. hjäll m. Mora: »j äll s ä n gar» från Färnäs, fot. av S. 
Erixon, hos Ambrosiani, Allmog. materiella kult., Sv. lm. B 15, s. 69. 

»h j äll m., översäng», uppt. av J. Ejdestam 1935 (i Utmeland). — 
Orsa: j äl 1 ä m., övervåning i tvåvåningssäng», 8654, s. 38 (i 
Skattungbyn). — Bjursås: »j äll m., övre sängplatsen. Sängens hörn-
stolpar gå upp till taket, och i dess närhet är en botten (sängbotten 
n:r 2), detta är j älln», Magnevill, Bjursåsmålet, Sv. lm. B 10. — 
hjälle m. Nås: »— — några sängar, oformligt breda -- — men så 
korta, att de ej öfwerstiga 2 1/2  alnar. Ofwanpå dessa äro andra 
timrade, som kallas gällen, och till hwilka man klänger sig upp 
så godt man kan.» Craalius, Beskrifn. öfwer Nås 1837, s. 27. — 
Folkärna: »h j äll e m., översäng», egen uppt. 1934. — By: »hj äll a 
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f. (?), översäng», enl. meddel. av Carl Larsson i By 1934. — 
hjällsäng f. Grytnäs: »hjällsäng, sängen över förlåtsängen», 
873: 1. — högsäng f. Västerdalarna: »öfversta afdelningen af en 
tvåvånings-säng», Rz 248 a. — Järna: »h ög säng, översäng», 
3437, s. 15. — Venjan: »högsäng, översäng», 2205, s. 17. — 
Mora: »2 väggfasta sängar i en följd med 2 våningar över varandra. 
Dessa övre sängar kallades tarrsängar eller h ögsängar och belades 
mest med yngre element.» 5656, s. 7. — ovantillsäng f. Rättvik: 
»övre våningen i en förlåtsäng», uppg. av L. Levander. — taksäng 
f. Transtrand, Lima, Övermalung: »taksäng, översäng», enl. uppg. 
av Niss Hj. Matsson 193. — Yttermalung: »taksäng, översäng», 
meddel. av Ola Bannbers 1942, jfr Levander, Dalmålet I, s. 62: 
»takksängg ÖVd.» — tarre m. Övre Dalarna allm.: »Den stora 
väggfasta sängen — — var som nu försedd med hemmaväfda spar-
lakan eller 'förlåter'. En stege vid sängen förde upp till dennas 
öfvervåning., den för småfolket kära och varma 'tarr en' vid taket.» 
L. Lunell, Öfre Dalarna förr och nu, Sthlm 1903, s. 448. — Väster-
dalarna: »tarre, aversta afdelningen af en tvåvånings-säng», Rz 
248 a. — Yttermalung: »tarre, översäng», uppgift av 0. Bann-
bers 1934. — Öje kap., Malung: »tarre, översäng», uppgift av Niss 
Hj. Matsson 1934, jfr Levander, Dalm. I, s. 80: »Mal. tar r a.» — 
Äppelbo: »tarre m.,• översäng», 5538, s. 3 (Niss Hj. Matsson). — 
»tar ra f. (!) översäng, väggsäng», 5066, s. 38. — Järna, Gagnef: 
»tarre m. väggfast dubbelsäng, översäng», Dalmålsordb. Gagnef: 
tåra m., se Levander, Dalm. I, s. 80. — Rättvik: »Mellan spiseln 
och gafvelväggen sträcker sig den väggfasta, med förhängen eller 
dörrar tillslutna sängen, hvilken är inredd i en öfre afdelning, 
t a rr un» bf. m.), Edv. Hammarstedt, i Minnen fr. Nord. mus. 
II, h. 4: 1, sp. 4, jfr samma uppg. hos Wistrand, Nord. mus. 
Allmogeavd., Vägledn. 1909, s. 37, som tillfogar, att sängen har 
tre våningar: »den nedre, som under dagens lopp döljes af 'fal1! 
bänken', kallas 'rullsäng' och utgöres af en låda, som kan skjutas 
ut och in.» — Leksand: »I äldre tider [begagnades] linningskruset 
till förlåtar för säng och t arr e — — detta bruk är ännu före-
fintligt bl. a. i Djura», E. Thorman, Fataburen 1914, s. 112. — 
Våmhus, Mora, Sollerön, Leksand, Mockfjärd, Bjursås: »tarre m. 
väggfast dubbelsäng, översäng», Dalmålsordb. Siljansnäs: »i 
vardera av de övre hörnen (i fäbodstugan) fanns en väggfast säng 
med tarr e (översäng)», 8235, s. 15. — Boda: »I bondstugans för-
stuga fanns en säng, ibland två, den ena över den andra, då den 
övre kallades tarr en, och inne i rummet hade i regel varje del-
ägare i fäboden en säng med tarr e över.» 8146, s. 8. — Norr-
bärke: »tarre m. översäng» 1033: 1. — Falun: »tarre m. över-
säng», 487: 2. — Falun, Tuna, Norrbärke: »tarre,.översäng», 
Envall, Dalabergslagsm., s. 147. — Enviken: »tarre m., översäng», 
meddel. av frök. Anna Sjöblom, Nord. museet 1942. — tarrsäng f. 
Mora: »tarrsängar eller högsängar», se ovan under högsäng. 
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Leksand: »parsäng f., dubbel tarr s äng, alltså bestående av 
två sänglängder. Framför skiljeväggen mellan de båda sänglängderna, 
mellan pallarna, stod ofta klockskåpet. Parsäng fanns i större 
stugor». A. Nygård, 1728, s. 4. — Bjursås: »tarr säng, säng med 
översäng», Dalmålsordb. — Grangärde: »tar r säng, säng med över-
säng», meddel. av J. Ejdestam 1934 och 0. Blixt 1943.  — 
torp n. Åsens kap., Älvdalen: »torp n., översäng eller övre delen 
av väggfast säng i två våningar», Dalmålsordb., Levander. —  trall 
n. Älvdalen: »trall n., övre våning i en väggsäng», Dalmålsorab. 

översäng f. Sollerön: »ö vers äng, övre våningen i en 2-vånings-
säng», meddel. av Bror Lindén 1934. Jfr bilderna av sådana 
sängar från Sollerön i »Gruddbo på Sollerön», s. 207, 253-254 
och 263-264. 

Gästrikland. brits m. Hedesunda: bet. »översäng» enl. 15574, 
s. 2. —  hjäll m. Hedesunda: »hj äll m., översäng», egen uppteckn. 
1934. — »hj äll, även lave och torp, översäng» (efter meddel. 
P. N., 82 år gl.), uppt. 1942 av adj. E. Lindkvist, 15574, s. 2. — 
Valbo: »hjäll, m., översäng (även lave och brits).» — »hjäll, lik-
som ett skåp på bakugnen, där barnen fick sova, det var varmt 
där», 15574, s. 2. — Hille: »hjäll, översäng», 15574, s. 1. — 
Årsunda: »hjäll m., rummet mellan sängtaket och taket, där 
barnen lågo», 481: 75. — Hamrånge: »hj äll, översäng», uppg. i 
brev från P. 0. Berglund i ULMA d. 5/6  1934. — Ockelbo: »ligga 
på hj älle n, det var på ugnen det», egen uppteckn. 1935. — lave 
m. Hedesunda: bet. »översäng» enl. 15574, s. 2 (se ovan). — 
Valbo: »lave, övre sängen i tvåvåningssäng», enl brev från E. 
Öberg 7.6.1934. — imot: »öv erla v e» se nedan. —  slaf  in. Järbo: 
»slaf, bf. slaf ön, översäng; undersängen kallades sängön», F. 
Hedblom uppt. 1939. — »överslaf», se nedan. — Ockelbo: »över-
slaf», se nedan . —  tarre m. Amot: »tärrä, bf. tärran, britsen, 
laven», 15574, s. 3. —  torp n. Hedesunda: »t 8 r p, översäng», 
15574, s. 2, torp n. och torp säng detsamma, foto. från Bäcks fäb., 
uppt. 1938 av F. Hedblom, Fäbodunders. — trall n. Ovansjö: »övån 
föllåtsänjön är trallä (bf. af trall n.) 'väggfast skåp, hvilande 
på sängstolparna, försedt med två dörrar'), där ä störrä barön 
liggör om nättrön», Uppström, Miscell. II, s. 30. — »trall n., 
översäng» även i nyare meddel. från socknen av dr Imber Nordin-
Grip 1934 och kand. E. Lemhagen 1934. — »De nu kvarstående 
boningshusen vid Ovansjö fäbodar företräda tre huvudtyper. Det 
utmärkande för den första och antagligen äldsta typen är, att den 
äger s. k. trall. Trall betyder enligt olika uppgifter inom socknen 
dels den övre sängen i en tvåvåningssäng, dels skullen ovanpå 
mjölkboden i den nu nämnda typen av fäbodstugor.» 0. Carli, i 
»Från Gästrikebygder» 1923, s. 57 f. — »Inbyggd säng med skåp 
för änden och skåp upptill kallades f örlåtsäng. Ibland hade en 
sådan säng i stället för skåpen upptill en sängplats över den andra, 
uppe under taket. Den övre sängen kallades trallsäng. Trall 
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kallas också en avbalkning i fäbodstugans farstu, ovanför mjölk-
källaren, där fäbodjäntan sov i en enkel s t ann säng. I äldre 
tider utgjorde emellertid i fäbodstugan själva trallen helt enkelt 
en hög säng av primitivaste slag.» Greta Hedlund, Sängens ut-
styrsel i Ovansjö, i »Från Gästrikebygder» 7, 1926, s. 27 och bild 
s. 28. — Jfr även uppg. om  trallsäng från Ovansjö hos E. von 
Walterstorff, Bondens bädd, i Sv. kulturbild. V, s. 307 f. — År-
sunda: »bf. trallön = j äll ön, (således m. !), översäng», 481: 75. 
— Jfr Järbo: »trall n., oppi trållö, uppe i trallgången, gången 
ovanför trappan med ingång till trallnastun, det till klädkammare 
använda rummet ovanför portlidret», F. Hedblom uppt. 1939. — 
tupphimmel m. Hamrånge: »översäng, primitivt sovrum på vinden», 
meddel. av E. Lindqvist 1942. — överlave ra. Amot: »y v er 1 äv e 
eller yversta läv än, översäng», 15574, s. 3. — överslaf m. Järbo: 
»Sängen bestod av 1) lop en, understa sängen, en låda på golvet, 
som man drog fram och i vilken barnen lågo, 2) sänj ön, mellan-
sängen och 3) yv ö rslaf ön, översängen», 15574, s. 3. — Ockelbo: 
»överslaf, översäng», 15574, s. §. 

Hälsingland. hjäll ni. »gälla och gälla f. (!), lafve, bänk; 
den öfre af tvenne öfver hvarandra stående sängar», Wennbergs 
ordb. — Skog: »ligga på hj äll en, på översängen», meddel. av 
dr I. Nordin-Grip 1932. — Delsbo: »hjäll, övra sängen då det 
är två sängar över varandra», Rudolphi, 2893, s. 38. — Alfta: 
»ovanpå sängen i hörnet i stugan på Nybo fäbodställe fanns en 
sängplats, som kallades j äll», 2640, s. 50. — Rengsjö: »h j äll, 
översäng», meddel. av dr I. Nordin-Grip 1934. — Färila: »gäll e, 
sovplats 'på muren' ovanför eldstaden», Alfr. Lindqvist (Movitz), 
Nåre ol från fäxkåmmårn, s. 72. — kongs n., kongssäng f. Hassela: 
»k on gs n. eller k ongs s äng, skåpsäng med övervåning», B. Dal-
hielm 1938, svar på frågel. om  fäbodväsen, tillhör Fäbodunders. 
ULMA, s. 17. 

Medelpad. hyttsäng f. Torp: »hi tt s äng, säng i två våningar», 
P. Bogren, Torpmålet s. 26. 

Ångermanland. duns m. Grundsunda: dön s, översta våningen 
på högsängen», E. Molin, Grundsunda s. 48. — Bjurholm: »duns 
eller dun s säng, stor som ett skåp. Gå opp i dunsen o lägg dä!», 
64: 25. — »duns, övre sängen i en förlåtsäng», 9867, s. 49. — 
»högsängen med dunsen — — även kallad falåtsäng (förlåt-
säng)»; 16068, s. 11. — hjäll m. Boteå: »Den gamla väggsängen 
bestod av tre, ibland fyra avdelningar, skotte f., med understa 
liggplatsen, den egentliga bädden, samt en eller två översängar, 
j äller, som — ifall det fanns två — kallades n e rj älln och 
ö verj älln. Även bordet kunde användas som säng.» T Bucht 
1010:1. — Resele: »hjäll, översäng», 67:1. — Ådalsliden: »j o 1 1, 
översäng», 67: 1. — Torsåker: »hj äll, övre sängen i en v ägg-
s än g» , 544. — Graninge s:n: »j älln, översta sängplatsen», uppg. 
av prosten J. Na3slund, se nedan. — Multrå: »hj äll, säng om- 
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kring en aln under taket ovanför en väggs äng», Nordlander, 
Ordb. s. 46. — Säbrå: »Här har man en väggsäng, som rymmer 
fyra personer med lika rymlig överbyggnad, s. k. j äll», Nord-
lander, Fäbodväsendet i Äng. s. 5, Sv. landsm. V. 3. — Enligt 
muntl. uppg. av prof. H. Geijer är ordet hjäll att betrakta som 
ett mycket vanligt ord i hela landskapet. — högsäng f. Allmän 
benämning i hela landskapet på 1) »övervåning i väggsäng», 2) 
»säng i flera våningar», enl. Norrl. landsmålsfören:s sam!. 1880-
talet, 88: 27 s. 13; 88: 28, s. 41. — Tåsjö: »Ett hörn av rummet 
upptogs av en stor väggfast säng i tvenne eller trenne våningar, 
'h ög s äng en' kallad. Av familjens medlemmar lågo vanligen far 
och mor i understa våningen, de mindre barnen i den andra, och 
de större barnen eller tjänare i den översta.» E. Modin, Gamla 
Tåsjö2, s. 263. — Grundsunda: »översta våningen på högsängen 
(= dons)», E. Molin, Grundsunda s. 48. — Graninge s:n: »h ög s äng, 
översäng», meddel. av prosten J. Nwslund 1942. — Bjurholm: 
»h ögs äng, stor säng som ett skåp, även lucksäng», 64: 25. --
»brodern låg i h ög s äng e n», uppt. av fil. lie. W. Palmblad 1936, 
ULMA. — sängbotten m. Ådalsliden (Näsåker): »sängbotten, övre 
våningen i en väggfast säng. Övervåningen (vindsvåningen) i ett hus 
kallas också botten.» H. Geijer 1898, ej acced. sam!. i ULMA. 

Anundsjö: »sängbotten, övre sängen i tvåvåningssäng», meddel. 
av Ella Odstedt 1934. — sängtak n. Arnäs: »s än g ta k, översäng», 
meddel. av Ella Odstedt 1934. — väggsäng f. Användes tydligen som 
ett slags lokalt riksspråksord enligt belägg från Boteå, Torsåker, 
Multrå och Säbrå; uppges som allm. i 88: 27 s. 13 m. fl. st. (1880-talet). 

Graninge s:n (ej i brukets mål): »V ä ggsä nga hade tre avdelningar 
1) nederst utdragssängen, skötta, 2) mellansängen utan särskilt 
namn, 3) översta sängplatsen strax under kökets tak, kallades dels 
h ög sänga, dels j äl 1 n». Meddel. 1942 av prosten J. Na3slund, 
ULMA. 

Härjedalen. Resultatet av efterfrågningar i detta landskap 
efter översängar och deras benämningar har gett negativt resultat. 
Det förefaller därför tämligen säkert, att tvåvåningssängar ha saknats 
där. Jfr ovan om sovplatser på hj ä 1 lar i fähus (s. 159). 

Jämtland. högsäng f. Häggenås: »h ög säng, säng med över-
våning eller övervåning i dylik .säng», H. Geijer 994: 1. — Lit: 
»till en skåpsäng (vid hvilkens ena gafvel ett skåp, sängskåp, 
är tillbyggdt) hör ofta en högsäng, ett sängställe 3 å 4 fot öfver 
den egentliga sängen; förekommer dock äfven stundom öfver andra 
sängar. Denna öfre våning är vanligen det uppväxande slägtets 
lägerställe.» 88: 22 (1880 talet). — skåpsäng f. Lit: se högsäng ovan, 
88: 22. — Revsund: »sk åps äng, väggfast säng i två våningar, 
översänga och nedersänga.» T. Bucht 1920, 969:2. — stann-
säng f. Åre: »den övre sängen i en väggfast tvåvåningssäng (s t an n-
s äng) = översäng.» — »Ordet hjäll finnes ej här i dyl. betydelse.» 
H. Geijer 1925, 1163: 1. — översäng f. Sundsjö: »översäng, säng 
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med över3;åning», 437, s. 2. Åre: se ovan under stannsäng, 1163: 1. 
Revsund: »öv er sänga», se ovan under skåpsäng, 969: 2. 
Västerbotten. duns m. Degerfors: »duns, översäng», 3047.— N. 

Degerfors: »duns, översäng, högsäng», 88, s. 61. — »duns övre 
delen i skåpsäng», Larsson, Substantivböjn., s. 37. — Umeå lfs—Vän-
näs: »dunsen, övre våningen i den inbyggda sängen», 8184, s. 4. 

högsang f. »h augsäng, öfversta afdelningen af en två-vånings-
säng», Rz 248 a. — Nordmaling: »h ö gsäng, säng med förhänge», 
1061. — »högsäng f., gammaldags hög säng», B. K. Åkerblom 
1937, 12375, s. 5. — Skellefteå: »h ög s ängen, säng i två våningar 
för husbondefolket, med förhängen», 2706: 2, s. 58. 

Norrbotten. fastsäng f. Överkalix: »fastsäng, högsäng», Sam-
zelius, Meddel. fr. Nord. Museet 1891-92, s. 55. — högsäng f. 
Allm.: »Vid väggen mellan fönstren på gaveln är ett större av-
långt bord — — I hörnen på bägge sidor stå sängar, oftast »h ög-
s ängar» (lucksängar).» Hulda Rudberg, Norrbotten I, s. 56. — Neder-
luleå: »h ögs äng, säng i två våningar», Nordström, Luleåkultur, 
s. 123. — Overkalix: »h ö gs äng, säng i två (tre) våningar», Sam-
Åhus, Meddel. fr. Nord. Museet 1891-92, s. 55. — lurksting f. 
Nederluleå: »lucksängen är delad i två våningar, ibland tre 

— försedda med luckor eller dörrar, som kunna tillslutas, då 
kylan gör det nödvändigt.» Nordström, Luleåkultur, s. 123. 

Lappland. duns m. Lycksele: »duns, översäng», meddel. av 
fru Margit Neuman 1934. — Stensele: »duns, skåpsäng», Margit 
Neuman, 2416: 8, s. 11. — Örträsk: »duns, översäng», övers. även 
»fållbänk», 6467. — högsäng f. Risbäck: »sängskåp n., skåp med 
hyllor och lådor i änden av högs än gen.» 2487. 

Finland: 

Åland. »Medan tvillingsängen i en eller två våningar utgör 
en ledande möbleringsprincip i Skandinavien i många landskap 

— är denna anordning nästan inte alls påträffbar i Finland, 
medan Åland klart ansluter sig till det uppländska systemet.» S. 
Erixon, Hur Sverige och Finland mötas, i Rig 1938, s. 223 f. Jfr 
härtill G. Nikander i Det svenska Finland I, s. 131 (cit. nedan). 

frass-slott n. Kumlinge: »skämtsam benämning på en liten säng 
ovan spisvrån mellan högsängen och spisen», Wessman, Saml. av 
ord. (Om utseendet jfr spis-säng nedan.) — högsting f. »Övre 
avdelningen av en vid väggen fäst tvåvåningssäng, Ål.», Vendells 
Ordb. Ordet är enl. brev från Olav Ahlbäck 12.5.1943 belagt från 
Eckerö, Hammarland, Geta, Finnström, Joniala, Sund, Saltvik, Vårdö, 
Föglö och Kökar. Uppgifter från Åland även av fru Annie Lind-
qvist, Uppsala. — »Högsängarna äro numera sällsynta på fasta 
Åland, men i skärgården finnas de kvar», Nikander, Det sv. Finl. 
I, s. 132. — »I gammalmodiga åländska stugor tilldrar sig ett 
parti ovillkorligen främlingens uppmärksamhet. Detta parti är hög- 



184 

sängarna, vid vilkas placering man frångått den i Nyland och 
Österbotten gällande seden att ställa den ena vid dörren.» Nikander 
a. a. s. 131. — Kumlinge: avbildn. av högsäng i Festskr. t. Nikander 
1934, s. 145. — Kökar: avbildn. av sådan säng i Nikander, Det 
sv. Fin!. I, s. 132. -- Jomala: avbildn. av sådan säng, Nikander 
a. a. s. 132. —  kove m. Lumparland: avbildn. av högsäng hos 
Erixon i Rig 1938, s. 224. »k o v e, översäng» = spis-säng enl. 0. 
Ahlbäck. — »På Åland heter den flerstädes sparlakanssäng» , 0. 
Ahlbäck, brev 12.5.1943. Spis-säng f. i Geta, Sund, Vårdö: »En 
'översäng' utan tillhörande undersäng, vars ena ände vilar på spis-
muren, den andra är fogad vid gaveln av översängen i en regelrätt 
tvåvåningssäng, kallas i Kumlinge: trappsäng. Den förekommer blott 
på Åland. Barnen brukade sova i den, därav benämningen fras s-
s ä n g. » Brev från 0. Ahlbäck 12.5.1943. 

Österbotten. durk m. Petalax: »dur k, tvåvåningssäng med för-
hänge, jfr sjöt. durk, kajuta», Wessman. Solv: »du r k» i samma 
bet. Wessman. —  dörrhögsäng f. Maxmo: »övre sängen i den vid 
dörren i en stuga stående tvåvåningssängen», Wessman. dörrsäng 
f. Munsala, Oravais, Maxmo, Kvevlax, Solv, Replot, Korsnäs, Peta-
lax, Närpes, Övermark, Pörtom: »tvåvåningssäng i vrån vid dörren 
mitt emot spisen i en stuga», Wessman, jfr Det svenska Fin!. I, 
s. 139, och J. Gardberg i Folklorist. o. etnogr. stud. V, s. 103 
samt bild 53, 55 och 56. Dessutom från Terjärv, Kronoby, Vörå, 
Lappfjärd, Sideby och Malax enl. 0. Ahlbäck. —  förlåtansäng f. 
Munsala, Oravais, Vörå, Pörtom, Övermark, Närpes: »tvåvåningssäng 
med förhänge», Vendell, Wessman. Samma betydelse även från 
G. Karleby, Terjärv, Kronoby, Larsmo, Esse, Maxmo, Lappfjärd, 
Malax och Solv enl. brev från 0. Ahlbäck 12.5.1943. — Närpes: 
avbildn. i Det sv. Fin!. I, s. 140. — högsäng f. o. m. Jfr dörr-
högsäng ovan. — »Övre avdelningen av en vid väggen fäst två-
våningssäng», Vendell, Westman. — Replot, Solv, Petalax, Oravais: 
»säng i två våningar (står vanligen i vrån vid dörren)», Wessman. 
— Även från Munsala, Maxmo, Korsholm och Malax enl. 0. Ahl-
bäck. — Utom för de fyra ovannämnda socknarna nämner K. B. 
Åkerblom, Språkl. beröringar (1938), ULMA 12375, s. 5, även ordet 
högsäng för Kvevlax. För Närpes uppges högsäng i Fin!. sv. 
folkdiktn. VII: 1, s. 442. —  innersäng f. Övermark, Petalax, Pörtom, 
Solv: »(tvåvånings)säng uppe i gaveln av en stuga.» Wessman. 
Även i Terjärv och Kronoby enl. 0. Ahlbäck. Jfr J. Gerdberg 
a. a. s. 103. —  inransting f. Munsala, Maxmo, Replot: »tvåvånings-
säng i stugugaveln mitt emot spisen», Wessman. — Även: Oravais, 
Vörå, Lappfjärd, Sideby, Malax, Petalax och Övermark enl. 0. Ahl-
bäck. — Oravais: »övre avdelningen i en tvåvåningssäng», Wess-
man. —  inran-högsäng f. Maxmo: »övre sängen i en tvåvåningssäng 
i stugugaveln», Wessman. —  konungssäng (f.) Kronoby: »tvåvånings-
säng», Wessman. — Standsäng f. Malax, Petalax, Övermark, Lapp-
fjärd enl. 0. Ahlbäck, brev 12.5.1943. stolpsting f. i Sastmola enl. 
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0. Ahlbäck. — ugnssäng i Kvevlax och Korsholm enl. 0. Ahlbäck. 
upp-i-säng i Nedervetil och Esse enl. 0. Ahlbäck. — övransäng 

i Lappfjärd enl. 0. Ahlbäck. 
Äboland. »Lucksängar äro kända i Finlands kustbygder åt-

minstone från Egentliga Finland, t. ex. i Mynimäki s:n och Letala.» 
Erixon i Rig 1938, s. 223. — dörrsäng från Korpo enl. 0. Ahlbäck. 

högsäng m. o. f. Korpo, Houtskär, Kimito, Hitis: »övre avdel-
ningen av en vid väggen fäst tvåvåningssäng», Vendell; även från 
Iniö enl. 0. Ahlbäck. — kove m. Nagu, Houtskär: »k o ve, övre 
väggfasta sängen i bondstugor», Vendell. — (Jfr »k o v e, en mindre 
på höga fötter stående säng», i Korpo, Kumlinge, Brändö; Vendell. 
Jfr även bild av stuga med tvåvåningssäng från Pargas s:n i Brage 
1907, s. 30.) — standsäng från Korpo, Nagu enl. 0. Ahlbäck brev 
12.5.1943. 

Nyland. dubbelsäng enl. 0. Ahlbäck från Borgå. — dörrsäng f. 
Ö. Nyland: Sibbo, Borgå: »tvåvåningssäng i vrån vid dörren etc.», 
Wessman, jfr •Vendell s. 166. — högsäng f. V. Nyland: Sibbo: 
»säng i två våningar etc.», Wessman. — kubrik m. Bromarv: 
»koiirtk, tvåvåningssäng med vägg och dörr; stod i äldre tider i 
stugan i vrån vid dörren», Wessman. — ovansäng f. Sibbo: »den 
övre av två på varandra stående sängar», Wessman. trall m. »Övre 
säng (då två finnas över hvarandra)», Vendell. — upp-i-säng f. 
Esbo, Helsinge, Tusby: »högsäng, två sängar på väggen ovan hvar-
andra», Vendell. — Pörtö utanför Borgå: »där fanns tvåvånings-
sängar, kallades oppis äng och neri säng», uppt. av F. Hedblom 
1937. — Kyrkslätt: (på hembygdsmuseet) »två väggfasta sängar 
över varandra i dagligstugan — —. Kallas oppi s äng och n er i-
säng», Hem och hembygd 1919, s. 124. — Helsinge: oppis äng, 
0. Ahlbäck. — övra sängen i Borgå enl. 0. Ahlbäck. 

Finskspråkiga V. Finland. Inom detta område finnas som 
översättningslån från svenskan koroos-sänky = h ög säng, Sirelius, 
Suomen kans. kultt. II, s. 323 och ylis-sänky =- översäng anf. st. 
(i sv. övers. II, s. 125). 

Norge: 

Akershus. Ullensaker, Gjerdrum: »kan man temmelig hyppig 
finde saadan Indretning, at ved siden af Bondens egen Seng er en 
Skab-Seng av 2 Etager for Tjenestfolkene — — Skab-seng med 
Lukkelse for, i den overste Hoide har Tjenestgatten sit Rum, neden-
til sove Pigerne», Sundt, Smdeligheds-Tilstanden s. 49. 

Romerike. Näs: [»Saa lad mig se, hvorledes Pigerne have det 
i Fjoset!» vedblev jeg. Og hvilken Indretning jeg der fik se! 
Kreaturene i 2 Rader, med Hovederne ind til Vangen, mellem 
Raderne en urenlig Gang, og inderst i Gangen Pigernes Seng». 
Sundt a. a. s. 42.] 
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Gudbrandsdal. [»— — et nyt kostbart Fa3hus; — — i det 
ene Hjörne opdagede jeg en besynderlig Indretning: et stort System 
af Dobbelt-Senge, en nede og en ovenover, hver stor nok tu l 3 eller 
4 Personer.» »Hvad — har du 8 Budejer?» — »Nej, det var nok 
Meningen, at Gjenterne skulle ligge der nede og Gutterne der oppe.» 
— Sundt a. a. s. 381 

Hallingdal. husk m. »et Sa3ngested under Taget», Aasen. 
Sätesdal. huslce (m.) Valle, Bykle: »hus k e, overseng», J. Storm, 

Ordlist. s. 94. 
Numedal. huskeseng uppges av Boss, Ordb., jfr Torp, Etymol. 

ordb. 
Vestagder. sen gehyller över sängarna i huset nämnas hos T. 

Bergstol, Atterljom, Folkeminne fra smaadalane kring Lindesnes, 
NF XIV, s. 21. 

2. Tillägg. 

Ordet hjäll som benämning på sovplats förekommer i en mycket 
spridd barnvisa, som upptecknats från olika håll i övre Sverige i 
olika varianter. Man kan i regel ej avgöra om ordet har bet. 
»översäng» eller »sovhylla», men som regel torde de som sjunga 
visan mena det förra i kustområdena och det senare i inlandet. I 
många fall veta inte sagesmännen vad ordet betyder. Då ordet har 
så obestämd betydelse, ha beläggen i denna visa ej medtagits i 
materialsammanställningen här ovan, men de ha givetvis dock ett 
visst intresse för bedömande av hur pass känt och brukat detta ord 
varit i bet. »sovplats». Visan börjar oftast med raden »Lill-Pelle, 
spring fort», och första versen slutar »kom och följ mig på hjällen!». 

Uppland. Nora sn: 
Ull-Pelle, spring fort, 
ty det lider mot kvällen; 
pappa har gått i säng, 
kom och följ mig på hjällen! 
— — — — 

303: 934, från 1890-talet. 
Gästrikland. Samma lydelse som uppteckningen från Uppland, 

från Hedesunda, Valbo, Hille, 15574, s. 2 och 1; från Valbo: 
14756, s. 49; Järbo : egen uppt. 1936; Hamrånge: brev från P. 0. 
Berglund d. 5.6.1934. 

Medelpad. Torp: i huvudsak samma lydelse som från Uppland. 
Uppt. av D. Strömbäck 1943. 

Hälsingland. Ovanåker: samma lydelse som Uppland, 3540: 
8, s. 2. 

Ångermanland. Samma lydelse som uppteckningen från Uppland, 
från Boteå: 3571: 12, s. 10, av Ella Odstedt; från Ramsele: 68: 4: 23, 
s. 17, av H. Geijer. 
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Jämtland. Samma lydelse som uppteckningen från Uppland, 
från Rödön: 1944: 2, s. 8, av Carl Lindberg; från Hallen: 64: 9, 
s. 139, av Kökeritz; Håsjö, Kälarne: 34, s. 2; Rödön: grammofon-
upptagning med melodi, av F. Hedblom 1935, ULMA skiva nr 122 b; 
Klövsjö: Uppteckning 1942 av F. Hedblom: 

Lisl-Pelle, spring fort, 

o Lisl-Pelle på hjälle. 

Ström: 2121: 1, s. 34, av Carl Lindberg: 
Lill-Pelle, spring kring, 
giv småstorkorna gullring 

gack icke på hjällen! 

Marieby: 6771, s. 172, av prof. S. Sawicki (rimordet hjäll obekant, 
utbytt mot annat): 

Lillpelle spring kring, 

kom och kryp puni fällen! 

Västerbotten. Skellefteå: S. Renhorn i Västerbotten 1924/25,s. 71: 
Lill Pelle spring fort, 
ty det lider mot kvällen, 
Pappa, Mamma gått i säng, 
kom och följ mej på gällen. 

Degerfors: samma lydelse, 1161: 2, s. 8, av I. Ingers; 3546: 1, s. 13, 
av Ingrid Pettersson. 

Lappland. Praktiskt samma lydelse som i Västerbotten, från 
Stensele: 2475: 4, s. 10, av fru Margit Neuman; Lycksele: 4840, 
s. 1, av Ella Odstedt; Örträsk: 6580, s. 11, av fru Lisa Lidberg-
Bergfors. 

Norrland utan angiven ort, ett belägg på den vanliga lydelsen 
i 88:75, s.9. 

3. Ordgeografisk och betydelsehistorisk kommentar till 
karta VI. 

a. Hjäll och torre. 

Liksom på karta V orden hjäll(e) och tarre uppträdde 
som benämningar på »sänghyllan» i stugan eller »sovloftet i 
fähuset» i de inre och västligare delarna av vårt land, uppträda 
de också på karta VI i samma eller angränsande trakter som 
benämning på två,våningssängens övervåning. Till det område i 
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Halland och Bohuslän samt närliggande delar av Småland och 
Västergötland, där t arr e i bet. »sänghylla» har funnits, sluter 
sig således några belägg på ordet i bet. »översäng» i Halland, 
Småland och v. delen av Västergötland. I Värmland och Dalarna 
blir ordet den vanligaste beteckningen för samma sak, och det 
fortsätter vidare in i angränsande trakter av Västmanland och 
Gästrikland. Den geografiska fördelningen av de båda betydel-
serna visar, hur dessa bero av varandra. Den ålderdomligare 
betydelsen »sänghylla», med centrum för sin nuvarande utbred-
ning i sydvästra Sverige och södra Norge, följes av en östlig 
ytterzon, där ordet fått den yngre betydelsen »översäng», som 
blott förekommer där. Detta samband markerar den funktionella 
och historiska samhörigheten mellan de etnologiska företeelser, 
som ordet betecknar. Denna geografiska fördelning av betydel-
serna visar vidare att betydelseövergången från »sänghylla» till 
»översäng» skett någonstädes i beröringszonen mellan dessa båda 
områden. Som av materialsamlingen framgår heter det ännu 
oftast »ligga på tarren» (ej i). Om de sakliga övergångsformerna 
mellan dessa etnologiska företeelser har ovan talats (s. 50 f.). 

På samma sätt förhåller det sig med ordet hj äll(e) i be-
tydelsen »sovloft i fähus» och »översäng». Den första anträffas 
som vi sett i Norge och i n. Värmland, Dalarna, Härjedalen 
och Jämtland samt sporadiskt i v. Medelpad och Ångermanland_ 
Öster om detta betydelseområde ligger utbredningen av bet. 
»översäng» i ö. Dalarna, ö. Västmanland och v. Uppland, Gäst-
rikland och Hälsingland samt mera isolerat i Ångermanland. 
Att den senare betydelsen hos hj äll utvecklas ur den förra är 
självklart med hänsyn till den etnologiska bakgrunden. Att 
tidigare en längre åt öster gående utbredning av den förra 
betydelsen förefunnits, som senare överlagrats av den yngre 
betydelsen, förefaller därför sannolikt. Liksom i fråga om tarre 
heter där också alltjämt »ligga på hjällen». Både språkligt och 
sakligt ha tydligen de båda sovplatstyperna kunnat påverka 
varandra, när den yngre, tydligen från kustområdena inträngande 
tvåvåningssängen började sprida sig inom sovloftets gamla ut-
bredningsområde. Övertagandet av benämningen hj äll såväl som 
t a rr e från sovhyllan till översängen sker alldeles parallellt och 
möjligen ej utan inbördes samband. Denna utveckling synes ha 
skett någonstädes i västligare delen av Mellansverige (Värmland— 
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Västmanland). Dessa båda ords betydelsehistoria för övrigt är 
för invecklad för att behandlas i detta kapitel. De skola i stället 
närmare utredas nedan i kap. VI och VII, där en fullständig 
översikt över dessa i många avseenden synonyma ords betydelse-
utveckling skall givas. 

b. Andra benämningar från husets övervåning och inredning. 

Så som nedan s. 255 f. och 275 skall visas, synas orden h j äll 
och t ar r e på ett tidigare stadium ha betytt något slags hyllor, 
torknings- eller förvaringsanordningar under takfallet i husen. 
Samma grundbetydelse synes återkomma i ytterligare ett antal 
av de ord, som kommit att brukas som benämningar på över-
sängen. Ett sådant är det från Värmland antecknade skulle (jfr 
ovan s. 109 f.), och även sängbotten från Ångermanland och 
Jämtland samt sängtak från Ångermanland torde få betraktas 
från denna synpunkt. Loftsäng från Östergötland är ej fullt 
klart till sin syftning, och kan antingen ha valts med hänsyn 
till övervåningen liknats vid ett »loft» eller därför att sådana 
sängar brukade förekomma mest på loften. Ett ord som det 
västgötska hyllsäng anknyter säkerligen till ordet hylla i dess 
vanliga betydelse (jfr hylla = halvloft i fähus). 

Andra av dessa sängbenämningar anknyta till ord för ligg-
platser av enklare art såsom lave, som är upptecknat i denna 
betydelse i Västergötland, Södermanland, Uppland och Gästrik-
land, och brits från Gästrikland (sannolikt väl även brisk från 
Värmland). Det gäller således här en enkel betydelseförskjutning 
från ett slags liggplats till en annan, således rätt likartad med 
övergången hos hjäll från sovloft • till översäng. Ett ord 
som binge m., vilket i betydelsen »tvåvåningssäng» blott är känt 
från Flundre härad i Västergötland, hör till en något annan 
betydelsekrets. I betydelsen »säng» finnes ordet visserligen 
antecknat från Torsby i Bohuslän.' Men annars har ordet 
betydelsen »avbalkning (i sädesmagasin)», »lår» e. d., och denna 
betydelse torde väl vara utgångspunkten även för ordets använd-
ning i betydelsen »säng», resp. »översäng». Sädeslårarna voro 

1  S. Johansson, Kvinnlig hemslöjd, i Fataburen 1927, s. 54: »Det var en 
ryggåsstuga och vid östra väggen stod sängen, icke sådana sängar som de nu 
ha, som kan slås ihop, utan en fyrkantig binge.» 
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ju för övrigt vanligen placerade på loften, och skillnaden mellan 
sovplatsen och sädeslåren var kanske ej alltid så stor.' 

Ordet kove m. i betydelsen »övre väggfasta sängen i bond-
stugor», synes vara brukat enbart i Ålands och Åbolands skär-
gård (Lumparland; Nagu, Houtskär). Förmodligen har ordet 
ursprungligen avsett mer eller mindre inbyggda sängtyper, som 
liknat de små avbalkade kammare i stugorna, som annars be-
tecknas med namnet kove och ofta brukats som sovrum. Det 
kan vara av ett visst intresse att iakttaga, att detta ord på 
sydöstsvenskt område stundom använts om bottenvåningen i loft-
byggnader (bakhus). Möjligen ligger häri en antydan om, att 
också detta ord tidigare varit knutet till loftbyggnaderna.2  I 
varje fall synes ordet i fsv. främst ha använts för att beteckna 
»sovrum, sängkammare».3  Ordets nutida betydelser i sv. och no. 
dialekter motsäger ej heller ett sådant ursprungligare betydelse-
innehåll. 

e. Allmänt karakteriserande benämningar. 
En rätt stor grupp av namn på översängar utgöras av ord, 

som ge direkt besked om sängens placering i rummet, dess ut-
seende e. d. Ett par av dessa äro så allmänna, att de kunna 
betraktas som lokala riksspråksord, nämligen högsäng, som i 
Sverige har använts i Värmland, Dalarna, Jämtland, Ångerman-
land, Västerbotten, Norrbotten och Lappland och i Finland på 
Åland, i Österbotten, Åboland och Nyland, samt översäng, som 
brukats i Dalsland, Värmland, Dalarna, Södermanland och Jämt-
land, båda jämsides med andra benämningar. Även annorstädes 
torde dessa ord ha kunnat användas jämte andra uttryck, och 
de ha dessutom brukats Tör att beteckna hela sängkomplexet. 
Det förra ordet har vidare som översättningslån övertagits av 
finskan som koroos-sänky liksom det senare som ylis-sänky. Av 
samma typ äro vidare ovansäng från Nyland, övransäng från 
Österbotten och ovantillsäng från Dalarna samt påsäng från Väster- 

Jfr 5. karsina »kätte» som namn på nedre sängen i tvåvåningssäng på 
bild s. 175 hos Sirelius, Suomen kansanomaista kulttuuria II. 

2  Se S. Erixon, Den blekingska lantbefolkningens byggnadskultur, i Blekinge-
bygder 1940, s. 71 och där anf. citat från Linnes Skånska resa 1749, s. 36, 38. Också 
i Ity. finns Koben och en avledn. härtill synes Ity. K ii b bung vara, som 
namn på »utskotten» i det sachiska huset (under die Hill e). 

2  Se Söderwall, Ordbok, art, ko vi, och N. Lindqvist, Bjärka-Säby ortn., s. 182. 
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götland och uppsäng, upp-i-säng från Roslagskusten i Uppland 
och från Nylands skärgård, ett vittne jämte andra om det nära 
samband, som rått mellan dessa områden (jfr trall nedan s. 198). 

Ordet taksäng, som har funnits på ett rätt sammanhängande 
område från Fryksdalen i Värmland till Västerdalarna som namn 
på översängen, synes åtminstone i sistnämnda område' betyda 
en särskild sängtyp, som var placerad i ett av stugans främre 
gavelhörn med sin långsida längs gavelväggen. Då det var lågt 
i tak i stugan, gick takfoten ända ned till sängens fotända, så att 
den sovande kom att ligga direkt under yttertaket. Placeringen 
är också grunden för benämningarna dörrsäng och dörrhögsäng 
från Österbotten, som ange att sängarna i dessa fall (enkla, ej 
tvillingsängar som fallet är på Åland) stå vid stugans ingångs-
dörr, under det att inranhögsäng, inransäng, innersäng från samma 
trakter anger att sängen står framme vid stugans fondgavel. Av 
samma typ synes också bortsäng från Rackeby i Västergötland 
vara (säng bort i vrån? jfr framsäng m. fl., s. 22, not). 

Benämningarna fastsäng från Norrbotten och väggsäng, som 
är rätt vanlig i Ångermanland (på andra håll brukat om vägg-
fasta sängar i en våning) ange blott, att sängarna äro fastbyggda 
vid väggen. Det no. husk(e) etc. synes vara lty. dim. av hus. 

Andra detaljer i sänganordningarna ha gett anledning till namn 
som skåpsäng från t. ex. Värmland (jfr beskrivn. s. 172 f.) och Jämt-
land, vilket dels kan betyda »säng med inbyggt skåp», dels» säng 
med dörrar, som liknar ett skåp», eller häcksäng, häck från Fryks-
dalen i Värmland, som säkert fått namnet av att de så benämnda, 
sängarna ha dörrar med genombruten fyllning, ordnad i rutverk, 
eller med spjälor och väl kan ha jämförts med en vagns- eller 
foderhäck (jfr även lty. bet. av h e k »grind, halvdörr» och eng. 
h at c h i samma bet.). Av samma art som det sista har säker-
ligen också ursprungligen dörranordningen på den sängtyp som 
betecknats med det nedan under i. behandlade ordet trall varit. 
Även ett så spritt ord som förlåtansäng, som ju kan betyda vilket 
slag av säng som helst med förhänge, har i Österbotten fått 
den mera inskränkta bet. »tvåvåningssäng med förhänge». Hit 
hör också lucksäng från Norrbotten om säng med luckor att 

Enligt meddel. av amanuensen 0. Bannbers, Nordiska museet. Jfr bild 6 
ovan av ett annat slags taksän g. 
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stänga. Standsäng och stolpsäng i finlandssvenskan äro en 
specialisering av ord som annorstädes ha andra betydelser än 
översäng och detsamma är även fallet med dubbelsäng. 

d. Skämtsamma och förklenande benämningar. 
Översängarna, som ju mest användes av ungdomen och som 

ofta voro rätt besvärliga att ta sig upp i, ha i åtskilliga fall 
av folkhumorn fått skämtsamma benämningar eller jämförelse-
namn av nedsättande art. En hel del av dessa äro till ursprung 
och bildning självklara. Ett sådant ord har redan ovan nämnts 
(s. 169), nämligen k attenborg som ett slags sänghylla från Häl-
singland och Gästrikland. Katthopp från Södermanland och katt-
svälta från Uppland som namn på översängen höra till samma be-
tydelseområde, och hit hör väl också frass-slott(-säng) från Kumlinge 
på Åland (frasse m. »hankatt»), vilka alla antyda, att katten 
gärna sökte sig dit.' En annan parallell erbjuder hönshimmel från 
Södermanland och tupphimmel från Gästrikland, vilket sista ord 
ocksåa uppges betyda »primitivt sovrum på vinden». Åtminstone 
de sista förefalla att kunna vara så gamla, att de härröra från 
en tid, då man även i Uppsverige ännu hade hönsen inne i 
stugan (möjl. kunna de också utgöra ett tecken på, att även 
här tidigare funnits sänghyllor under taket på ryggåsstugornas 
tid). Ytterligare ett ord med »himmel» som senare led är det 
från Malmköping i Södermanland antecknade finska himlar för 
något slags tvåvåningssäng i garveri, där gesällerna lågo. Me-
ningen med »finska» är oklar, men »himmel» har väl valts som 
kontrast till de stinkande dofterna från pyrkaret. 

Till de ord som ha skämtsam anstrykning får man också 
räkna det uppländska kurra, som väl är samma ord som rspr. 
kurra »häkte» (det var svårt också att komma ur översängen) 
samt glädje från Södermanland. Hit höra säkert också det från 

Jfr katthimmel »vind i ett hus», från Regna, ögl. 175:47 samt be-
nämningen k at tho lmen för platsen vid spisstolpen, där katten också gärna 
ville ligga, från Stugun, Jtl., NM, EU 9490, 8.784. 

Jfr härmed en anteckning från »Nyköping 1840-talet» i ett ex. av Rietz, 
dial. lex. i ULMA från Gävle h. allm. lärov.: »han skrek, så de kunne höras 
änna opp i (2) 7 hönshimmel n». Jfr härtill att också orden h j till och 
t arr e brukas om hönsvagel. Man kan också jfr med ordet hanbjälke och 
de eng. benämningarna för »vindsrum»: cock -I o f t, cockl e-loft och skott. 
hen-loft. Se även himling ovan 8. 168. 
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Kronoby i Österbotten antecknade konungssäng, som av Wess-
man' tolkats som sammansatt med ordet konung. När vi i Hassela 
i Hälsingland påträffa ett kongssäng med bif. kongs n. torde väl 
detta ord få tolkas på samma sätt. Med den »kungliga» över-
sängen kan man jämföra frass- slott ovan. 

Till denna grupp av benämningar får man möjligen också 
räkna det got!. hump m. och det i mellersta Uppland, Gästrik-
land och övre Dalarna uppträdande torp. Båda ligga i ytter-
områden för resp. ords utbredningsområden och kunna förden-
skull ha spårat ur i betydelsen' och kommit att få en mer 
eller mindre pejorativ betydelse. Ordet hump har på Gotland 
utom bet, »översäng» även bet. »fållbänk, bordbänk». Ett gotl. 
hump med betydelsen »fyrsprång, språng, skutt», till ett verb 
hampa »rida i galopp, rida dåligt» förekommer också, men 
detta ord förefaller ej att kunna ha något samband med ordet 
i bet. »översäng».' I stället är man snarast böjd att anta ett 
sammanhang med det från ä. svenska och åtskilliga dialekter 
kända ordet hump med bet. »stycke jord (skog, äng), som ligger 
avskilt från skifteslagets (gårdens) övriga mark» etc.' I finlands-
svenska anges ordet betyda »kulle, klipphöjd»' samt i norskan 
ha liknande betydelser. Även fsv. har betydelsen' »bergknalle». 
I en framställning 1937 har jag antytt' att utgångspunkten för 
en betydelse »översäng» kunde tänkas vara bet. »höjd, upp-
höjning». Men en annan väg förefaller mera tilltalande, nämligen 
att sätta det i sammanhang med bet. »utjord» eller »jordlott» 
i analogi med vad som nedan i fråga om ordet torp göres 
gällande. Översängarna voro ju ofta tjänstefolkets (barnens) van-
liga liggplats, under det husbondfolket låg i de nedre sängarna. 

i  Samling av ord nr östsv. folkm., art. k o n ung s s än g. 
2  Se ovan s. 119 f. m. fl. st. och Nat. Lindqvist. Urspårade ord, Stud. 

germanica s. 433 f. 
Se Säve, Gotl. ordb. s. 350 och II. Gustavson, Gutamålet s. 141 f. Ordet 

hump »saltus» förekommer också i uppl., t. ex. i Gräsömålet i Uppland (= 
hopp med 1n-inskott?). Jfr dock även katt-hopp som namn på översäng. 

4  SAOB, art. hump, med sms. som ängshump m. fl. 
Vendells ordb. 
Schlyter, Gloss., yngsta belägg för denna bet. synes enl. SAOB härröra 

från Spegel 1685. För ordets användn. i dial. se  f. ö. N. Lindqvist, Bjärka- 
aby ortn. s. 148. 

Bed-shelves, Acta ethnol. 1937, s. 80. 
13— 43169 Manne Eriksson 
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Ordet torp n. i betydelsen »översäng» har hittills påträffats 
blott inom ett smalt bälte av centrala Uppland från Uppsala-
trakten till Dalälvens utlopp, i delar av Gästrikland samt i 
Åsens kapellförsamling i Älvdalen. Liksom den längre fram 
berörda ordet trall i samma betydelse tycks också ordet torp ha 
spritt sig upp till Älvdalen på vägarna längs Dalälven (det torde 
knappast på någotdera hållet få ses som ett reliktord i denna bet.). 
Området för torp i Uppland omfattar åtta socknar, belägna längs 
Uppsalaåsen, och det begränsas västerut av ett område, där hj äll 
är översängens benämning, och österut av ett område där trall 
är i bruk i samma mening. I Gästrikland är ordet anträffat i 
FIedesunda längst i söder. Enligt Levander uppfattas i älvdals-
målet torp som ett genuinare ord än trall, vilket således 
tydligen kommit ännu senare i bruk i detta mål. 

Denna betydelse av ordet torp synes ligga fjärran från den 
vanliga betydelsen av ordet i svenskan: »mindre gård, dagsverks-
torp». Ett betydelsehistoriskt samband kan ju knappast spåras 
dem emellan, och då ordet i betydelsen »säng» anträffats i trakter, 
som i språkligt avseende kunna betraktas som mycket konserva-
tiva, kunde det vara frestande att i här berörda användning av 
ordet finna en relikt av en i riksspråket utdöd äldre betydelse. 
Denna förklaringsväg har tidigare valts av Nat. Lindqvist 1927, 
då han gav en allmän översikt över de mångskiftande betydelserna 
hos ordet torp. Han menade, att bakom betydelsen »översäng» 
kunde ligga en äldre betydelse »platsen där man förvarar bråte», 
en betydelse således, som kom rätt nära den av honom för ordet. 
antagna urbetydelsen »oordnad hop, bråte» (besläktat med lat. 
turba etc.).' Att vår betydelse skulle vara en sådan uråldrig 
relikt förefaller emellertid föga antagligt om man ser den i 
sammanhang med ordets övriga betydelser och deras geografiska 
utbredning. 

Man kan lägga märke till att de områden, där vi påträffa 
torp i bet. »översäng», ligga vid gränsen för eller utanför den 
sammanhängande utbredningen av ordet t or p som ortnamn och 
som beteckning för »mindre ställe», »dagsverkstorp».a  Associa- 

Stort och smått i språkets spegel, s. 64 f. Han kände då blott belägg 
från Älvdalen i bet. »översäng». 

2  Se t. ex. G. Franzén i Nord. kultur V; Ortnamn, s. 146 samt kartan 
över namntypens utbredning, s. 149. 
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tionen med denna betydelse har tydligen försvagats och ordet 
har i betydelseavseende spårat ur.' Ordet visar för övrigt i 
samma utkantsområden flera andra egendomliga betydelseav-
vikelser av delvis pejorativ art (jfr torpare och tölp m. fl.). 
På annat håll2  har jag sökt utreda, huru dessa betydelseskrid-
ningar kunna tänkas ha skett. Betydelsen »översäng» synes 
snarast ha uppkommit genom 
ett skämtsamt, bildligt bruk av 
ordet, innebärande en jämfö-
relse av samma art, som vi 
nyss antagit i fråga om ordet 
hum p, en jämförelse, som ock-
så synes ligga bakom bruket 
av kurra, -slott och -borg 
som namn på sådana sängar. 
På de orter, där tvillingsängar 
i två våningar ha förekommit, 
har nämligen en viss traditio-
nell ordning rått i fråga om vem som skulle ligga i de olika 
sängarna. Gårdens gamla brukade liksom husbondeparet ligga 
i de nedre sängarna, medan däremot söner och drängar lågo 
i den ena av översängarna och döttrar eller pigor i den andra 
(jfr bild 38). Man kan då tänka sig, att bondens plats i den 
bekvämare undersängen liknats vid gården i hembyn, under det 
drängarnas sovställe i den mera obekväma övre sängen jämförts 
med utflyttartorpet. 

e. Vandringsord och lånord. 
Det stora flertalet av de hittills berörda orden ha vi funnit 

i de inre delarna av vårt land. Gå vi till kusttrakterna vid 
norra Östersjön, Bottniska och Finska viken påträffa vi däremot 
benämningar av helt annan art, och ett flertal av dessa visa 
sig vara lånord i vårt språk, närmast härstammande från nord-
västra Tyskland. Dessa ord ge en antydan om att de kommit 
hit i samband med själva översängens inträngande på uppsvenskt 
område (eller i andra fall i samband med de inbyggda sängarnas 

I  Jfr N. Lindqvist, Urspårade ord i dialektgeografisk belysning. i Stud. 
germanica t. E. A. Bock 1934, s. 433. 

2  Se min uppsats Torp och villa, i NoB 1943, s. 73 fr. 
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införande). Dessa ord ha också övervägande ung karaktär och 
de påträffas i regel icke utom detta område i andra fall än så-
dana, då ifrågavarande trakter stå i förbindelse med kustområdena 
och ordens spridning kan fattas som utstrålningar därifrån. Det 
är påfallande, att dessa ord synas saknas söder om Stockholm, 
liksom också att själva saken, sängarna i två våningar, så gott 
som fullständigt saknats syd-öst om linjen Stockholm—Varberg. 

Ett lånord, som i motsats till den ovan antydda gruppen 
måste ha kommit in österifrån, är emellertid det i Bromarv i 
Nyland upptecknade kubrik (uttalat kobr2k) »tvåvåningssäng med 
vägg och dörr; stod i äldre tider i stugan i vrån vid dörren». 
Att detta ej gärna kan vara ett nordiskt ord, står genast klart. 
Det visar sig också vara ett lån från ry. kicbrik m. »utrymmet 
under gångdäcket på en båt»1, ett ord som i sin tur lånats till 
ryskan från de germanska ländernas mariner där det i äldre tid 
var vanligt, nämligen sv. kobrygga »underdäck, där sjuka och 
sårade ha sin plats» etc.3, da. kobrygge i samma bet.3  och ty. 
kuhbriicke »auf schiffe, die nur einen boden haben, eine art 
zweiter boden unter dem ersten, zur bequemlichkeit der ladung 
und des schiffsvolkes dienend»4. Även holl. har ordet koebrugghe 
i samma bet. Inrättningens likhet med översängens »hylla» under 
taket är stor nog, men den passar nog bättre till den öppna än 
till den inbyggda sängtypen. Troligen har väl någon sjöman i 
rysk tjänst fört med ordet hem till Nyland. Särskilt gammalt 
kan det ej vara där. 

Av samma typ som detta ord är slaf, överslaf, som möter 
oss i några socknar i Gästrikland. Om det är gammalt, vilket 
knappast förefaller troligt, har det väl också kommit in från 
sjöfartsfolk, men möjligen är det hemfört först genom beväringar, 
som gjort bekantskap med förläggningarnas tvåvåningssängar, 
vilka åtminstone i början av detta århundrade vanligen i be-
väringsslangen buro namnet slaf Till sjömännens terminologi 
hör väl också durk m. från Österbottens skärgårdssocknar, vilket 
ord annars är vanligt i svenskt sjömansspråk i bet. »mindre 

Se Dahl, Talkovy slovar' II, sp. 538 och Pawlowsky, Russ.-deutsches Wb. 
Dalin, Ordbok o. SAOB, art kobrygga. 
Ordbog over det da. Sprog. 
Grimm, Deutsches Wb. 
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utrymme på båt».1  Som en parallell kan nämnas, att samma ord 
i former som durk, dork i trakten av Osnabriick (mellan Ems 
och Haase) brukas som benämning på den inbyggda, väggfasta 
sängen.' Parallellen kan naturligtvis vara tillfällig, men som vi 
i fortsättningen skola se, finnas flera påfallande likheter i fråga 
om sängbenämningar mellan Västtyskland och Bottniska vikens 
kuster. Det från Torp i Medelpad upptecknade hyttsäng är säkert 
också att räkna till denna grupp av urspr. sjömansord, och har 
väl upptagits från båtarnas hytter. 

På något osäkrare mark står man i fråga om ordet kran m. 
i bet. »översäng» från Vätö i Uppland. Att ordet är ett lån från 
mlty. krane, nhty. Kranich är påtagligt och det är således ur-
sprungligen identiskt med vårt vanliga ord kran.' Men det finns 
inga antydningar om en betydelse i Ity. som kunde ligga bakom 
den svenska bet. »sängplats». Utom bet. »lyftkran» i rspr. ha 
vi i sv. dial. ordet kran använt t. ex. i bet. »klädhängare»4  och 
»ställning för blånerna på spinnrocken»'. En betydelse som ligger 
närmare till hands är emellertid uppl. nätkran, sköt kr an a 
f. »torkställning för nät» med en betydelseuppdelning lik den 
vi skola finna hos hj äll, som ju också, som nedan skall visas, 
kan betyda både »torkställning för nät» och »översäng»; hj ä 11-
s t ång i Närke att hänga skötarna på motsvaras i ö. Uppland 
av krankäpp. Även kas m. från Stockholms skärgård (Blidö, 
Ljusterö, Möja) som benämning för översäng i fiskarstugor på 
ytterskären är oklart. En förbindelse med det vanl sv. kas, kase 
(vårdkase, riska se etc.) kanske är möjlig över en annan i 
Uppland' anträffad bet. av kase, »tältliknande torkställning 
för ärter», således en betydelseanknytning likartad med den vi 
skola finna för h j ä 11 »hässja». Men den förefaller rätt avlägsen, 
och så är även fallet med ett kase »sängvärme», som anträffats 
i Delsbo i Hälsingland."' Emellertid uppträder kas »översäng» 

Se Hellquist, Etym. ordb. och SAOB. 
2  Enligt Pessler, Plattdeutscher Wortatlas, s. 51. Hellquist, Etym. ordb. 

Rz 349 b från Västergötland, bet. »hässja» Sjösås, Smål. 
Vendell, från Pargas, Eg. Finl. 
Från Kårsta, i Upplandssaml. i ULMA. — Jfr västsv. kase »svedja». 
L. Landgren, Uppränning t. gramm., s. 15. Jfr härmed fotkase »in-

vikning av täcket runt fötterna i bädden», Malung, Dal., 0. Bannbers, bädda 
kase »dets.», östervåla, Uppl. egen uppt.; kasa »sova» enl. Envall, Dala-
bergslagsm. s. 133. Jfr också k asdun >ängsull» (Eriophorum) och k asdo n-
k ab bar (Typha), båda från Uppl. 
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isolerat i Stockholms yttre skärgård, omedelbart intill utbred-
ningsområdet för ett annat ord för översängen, nämligen trall 
som är ett säkert lånord från nordvästra Tyskland. Det är djärvt 
att anta, att också kas kommit från samma trakter, men det 
kan vara mera än en tillfällighet, att vi i ett område ej långt 
söder om »trallsängens» hemort, nämligen längs nedre Rhen och 
i Ruhrområdet, träffa på ett ord bettkasten som namn på in-
byggda, väggfasta sängar, bl. a. i former som beedekass och 
b e ttka a s.' Vårt uppl. kas »översäng» skulle kunna vara en 
kortform av detta ord med utelämnad förled i mots. till trall-
säng —tr a 11 med utelämnad efterled. 

Det sistnämnda ordet trall förekommer såsom av kartan och 
materialsamlingen framgår, i östra Uppland fram till Uppsala-
trakten, i Gästrikland samt i Älvdalen i Dalarna och dessutom 
i Nyland vid Finska viken, alltså frånsett belägget från Dalarna, 
som lätt kan förklaras genom samfärdselförhållanden, med typisk 
utbredning till kusten. Om en äldre spridning även till Söder-
manland vittnar måhända ordet trallpytt »gosse om 5-8 år» 2, 
och ordet trall n. har också på sina håll kommit att få bet. 
»övervåning, vind på hus», vilket visar att analogien från hj äll 
verkat även här2. Även i andra betydelser har trall m. bru-
kats i svenskan. Vi ha således trall eller trallgolv »lös bot-
ten av träribbor i badrum eller båt» från Uppland och dörr-
trall »fotskrapa» i finlandssv. dia1.4, och som sjöterm trall-
verk »ett slags galler» 5. Från Halland anför Rietz6  ett trall 
m. »stängsel af trä, stakett» och från Harstena i Gryts skärgård 
i Östergötland talar Th. Lindell om »ett slags tråg, trall, vars 
botten utgöres av smala järnstänger»". Ordet finnes också i da. 
som tral(le) »stang, trwmme (af metall» 2  och i no. trala f. »eker 

Pessler, Plattd. Wortatlas, s. 53. 
2  Från Åkers hd, ULMA 347:1, s. 296. 

Från Tierp, Uppl., se ovan s. 177, och Ovansjö o. Järbo, Gästr., o. s. 181. 
Vendell, Ordb. 
Hellquist, Etym. ordb. 
Rz 748b, från Torup; han anf. även ett ä. sv. träller pl. i Link. bibl. 

handl. I, 267. 
7  Sv. landsm. 1930, s. 80. 

traller pl. »gallerstänger», Rz 748 b eft. Moth; Kalkar, Ordb. även 
tral(le)v cerk »Gitter», trallier i vindver» och »fenestra cancellata, tral-
v in due», även ex. på dörrar med trallverk; Feilberg, Ordb. har från Jylland 
tralviserk, trallervEerk. 
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i hjul, spile i trmgitter»1. I de lågtyska dialekterna kan man 
följa ordets utbredning vidare åt sydväst. trallwark »ein hölzernes 
Gitter» finna vi på Ingen och i Pommern' samt trallerwark m. fl. 
former i Schleswig-Holstein, som även har trall, pl. trallen f. 
»Gitterstab», »Leitersprosse (auch am Wagen)»8. Holländskan 
har tralie »galler, gallerstav; fängelse», och flamländskans traalde 
har ungefär samma betydelser.' I medellågtyskan finns tralie f. 
»Gitter».8  De germanska språken ha i sin tur fått ordet från 
de romanska, t. ex. mlat. tralia, trelia, trela »galler, rutigt galler-
verk, spaljé för vin».' Då en stor del av de medeltida beläggen 
för detta ord ha den sist anförda specialbetydelsen och gälla 
klostrens vinodlingar, är det tydligt att detta latinska ord' ge-
nom kyrkan och klosterväsendet vunnit sin spridning även till 
nordvästra Europa utanför vinodlingsområdet. 

Ordet trall är n. i Uppland, Gästrikland och Dalarna (men 
m. i Nyland) i bet. »översäng». Det synes annars överallt ha 
genus m., då det förekommer i andra betydelser i vårt språk.' 

Torp, Etym. ordb., jfr Aasen, Ordb., tr al er f. pl. »Gitter; Stolper eller 
&dkr i et Gitterveerk, iswr af Tree.» 

Dähnert, Plattdeutsch. Wb. 1781. 
Mensing, Schl.-Holst. Wb. 

'1  G. Ström, Holl.-Sv. ordb.; jfr Franek's Etymol. Wb.; mnederl. har former 
som trälie, tr xl ge. För flaml. se  Zuid-Oostvl. Idioticon. 

Schiller—Liibben, Mnd. Wb.: »eyn ysern tr ali e», »vnd leten ock grote 
stark yserne trallyen dar vor maken»; även bet. »korskrank» finnes i mlty. 

11  du Cange, Gloss. med. et  inf. lat., ex. 1231 »interelusa tr elis de ferro» 
(om galler), »— vineis, et cum ipsis T r il iis — —» (spaljé för vin); även 
1497 »tr ell a eh o r i», korgaller. — Godefroy, Diet. de l'anc. fran9., 1274 
trell es »grille etc.», Froissart: un tre ile de Ser o.s.v. Jfr mod fr. tr ail 1 e, 
tr eill e »spaW, berså av vinrankor», tr e ill age »rutigt galler(verk)». 

dn Cange har trichila, Tre l la vin ete; det klass. lat. trichila, tricla 
f. finnes t. ex. hos Caesar och Virgilius i bet. »eine von Rohrstängeln oder 
belaubten Zweigen gefertigte Laube, eine Sommerlaube» (Georges). Om ordets 
etymologi se Walde, Lat. etym. Wb., Schiller—Liibben, Hellquist och Torp. 

Som benämning på sängplats förekommer trall m. även i Närke enl. 
uppg. av J. G. Andersson, Kineser och pingviner, s. 8. I hans föräldrahem 
fanns i pigkammaren innanför köket, »möblerad med ett par dragkistor, en 
enmanssoffa samt en unik möbel, som kallades trallen. Den hade på dagen 
formen av en sluten kub, men dess gavel var utdragbar, och den innehöll 
sängkläder för två av jungfrurna, medan den tredje låg i soffan.» Här rör 
det sig alltså om den möbel, som oftast kallas »b or db än k» (f åll b än k, 
vall, 1 o p etc.); jfr att på Gotland både denna möbel och översängen kallas 
h u m p, jfr ovan s. 193. En utdragbar säng under tvåvåningssängen har också 
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Utanför Sverige synes ordet däremot överallt vara f. som i lat. 
och fr. De lfrank. och Ity. dialekterna synas ha lånat in ordet 
från någon romansk dial. med a-vokal. Den no. formen trala 
synes gå tillbaka på mholl. eller mlty. former, medan da. tral 
och sv. trall se ut att hänga direkt samman med schlesw.-holst. 
trall, en form, som möjligen uppstått i sammansättningar. 

Det är inom detta sistnämnda område, som vi också få söka 
hemorten för användningen av trall såsom sängbenämning. 
Uppländskans trallsdng motsvaras direkt av schlesw.-holst. tral-
lenbettsted, som Mensing anför med bet. »mit Gitterwerk versehene 
Bettstelle», tydligen i dörrarna, liksom de ovan (s. 191, jfr bild 
18, 20) omtalade häcksängarna från Värmland.1  Inom större 
delen av det område i Uppland och Dalarna, där trall, resp. 
tralls äng förekommer, saknas emellertid uppgifter om att 
sängarna varit försedda med dörrar, och inga nutida exempel på 
gallerförsedda dörrar finnas heller från dessa trakter. Det före-
faller dock möjligt, att sängar med dörrar för funnits också i 
östra Uppland (liksom i v. Uppland och Gästrikland) i äldre tid, 
och att även dessa kunnat vara försedda med gallerverk i dör-
rarna liksom de nämnda exemplen från Värmland och Norge. Be-
nämningen tralls äng har tydligtvis följt med själva sängtypen 
från Tysklands nordsjökust till Upplands och Nylands kuster, 
förmedlad genom sjöfarare från dessa trakter. Formen trall 
har väl senare utvecklats som en ellipsform ur det förra ordet 
och så även kommit att uteslutande knytas till den övre bädden, 
även om sängarna ej längre voro inbyggda och försedda med 
dörrar. Den förut omnämda bet. »vind på hus» bör så ha kunnat 
uppstå i gränsområdet till hj äll, där också ett och samma ord 
betecknade båda dessa saker. Ett par avvikande former av ordet, 
tralla f. från Frötuna (dålig uppt.?) och tralt n. från Vätö före-
falla att vara sena urspåringsformer. Ordets neutrala genus kan 
möjligen tyda på, att det kunnat påverkas av det trol. äldre 
torp n., som möter i angränsande område av Uppland. 

Till denna grupp av lånord från kontinenten får man också 

ofta namn, som även brukas för »bordbänken». En sådan »skottsäng» kan 
också enl. uppg. från Vitsand, Värm!., kallas tr all a f.; här har väl även 
järn v.termen tr all a, eng. trolley, kunnat påverka namngivningen, ULMA 7202. 

1  Jfr ovan s. 28 f. och det där i not 2 anförda exemplet från Troels-Lund 
II, bild 203, med en lucksäng från Telemarken med »Gittervrerk» i dörrarna. 
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räkna det i Ångermanland, Västerbotten och angränsande delar 
av Lappland anträffade duns m. (vanl. uttal duns, från Grund-
sunda uppges dåns, tydl. motsv. uttalet dsns). Även detta ord 
har från kusten spritt sig uppåt inlandet längs älvarna liksom 
de ovannämnda trall och torp. Betydelsen »översäng» hos 
detta ord som möbelbenämning är den vanliga. Blott från Ör-
träsk anges betydelsen »fållbänk»» jämte »översäng». Ordet synes 
i svenskan vara alldeles isolerat, ty betydelsen »översäng» står 
så långt från det vanliga svenska duns »dovt ljud», att något 
etymologiskt samband med detta ej gärna kan komma i fråga.» 
Däremot förefaller ett samband förefinnas mellan utbredningen 
av benämningen du n s och den koloni av tvåvåningssängar inom 
norra Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten, varom ovan 
har talats och som synes ha tillkommit genom inflytande utifrån.»  

Ovan har redan nämnts att i Danmark och norra Tyskland 
ett ord uppträder, som synes ha samband med detta norrländska 
duns, dons.' I Sönderjylland»  betecknar ordet döns, dörns, daans 
o. s. v. en kammare, oftast försedd med sättugn (»bilaeggerovn») 
eller annan eldstad, och där liksom i Schleswig-Holstein brukas 
det så benämnda rummet ofta som sovrum. Hur dessa kammare 
voro placerade här och på andra håll inom lågtyskt område har 
ovan berörts' såväl som deras inredning och övriga anordningar, 
bl. a. -förekomsten av alkovsängar i dem. Inom det jylländska 
område i Danmark, där ordet anträffas, har det rätt växlande 
former:7  dörnsk, dörens, dörrns n. i sydi. och dönns, dåns 

1  Jfr not 8 till s. 199. 
Jfr dock 5. Larsson, Substantivböjn. i Västerb. folkmål, s. 37. 
Se ovan s. 47 och Erixon, Folkl. möbelkultur, s. 33. 
De svenska formerna synas ha inlånats med u- 1. ö-haltig vokal enl. nu-

tida dialektuttalet att döma, men naturligtvis kan ljudsubstitution ha inträtt 
i anslutn. till dialektens duns »dovt ljud». 

Feilberg, Ordbog 1, 231, art. dörnsk »opholdsstuen i bondens bolig; i 
samme gård kan 'nere flere». 

Se ovan s. 36. Till utbredningen av döns i Schleswig-Holstein kan utom 
nedan nämnda uppg. hos Mensing hänvisas till 0. Lehmann, Das Bauernhaus 
in Schl.-Holst., som har uppg. härom på ett flertal ställen (se reg.) vanl. i 
formen d ii n s. 

7  Om detaljutbredningen av de olika formerna se Feilberg, Ordb.; jfr Zangen-
berg, Danske bondergaarde, t. ex. s. 43-44, även samme förf. Gammel Bygge-
skik i Sonderjyllands Ostegne (1930), s.204 fr', särsk. bild s.209 av Dorns 
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m. i nordl. och östligare områden samt d onsk på Fanö. Även 
i östligaste delen av området träffas dörns t. ex. på Als.' På 
slesvig-holsteinskt område möter ordet i likartade betydelser. 
Mensine upptar dörnsch som uppslagsord, men har f. ö. former 
som d öns ch, dun s c h, medan de vanligaste formerna synas 
vara döns och d -lins. Från Liineburger Heide är det i bet. 
»vardagsrum» känt i former som dön z, dönze.3  På lågtyskt 
område såväl som på frisiskt påträffas dörns, dörns e, döm n sk, 
d örnst: i nordfrisiskan4  i allmänhet och från Wiedingharde på 
nfris. område uppges dörnsk m. betyda »Wohnzimmer, auch 
Zimmer tberhaupt» 5. I östfrisiskan påträffas också dörns och 
dorn »kleine Stube» 6  (möfr. dorns »Stube»). 

Grimms ordbok anför under ordet därnitz en hel del belägg 
från äldre och nyare tid, det äldsta från slutet av 1100-talet, 
och som huvudbetydelse uppger han »stube, geheiztes gemach» så-
som ovan s. 37 f. närmare har utretts. Schiller—Läbben 7  ha under 
art. dornitze (med samma bet.) former som dor(n)tze, dornze, dontze, 
donze och yngre dörnse, dönse samt dönsk och ten Doornkaat 
Koo1man5  anför efter Kilian ninederl. former som dornsse, donste 
(med övers. hypocaustum, thermae) och mflaml. dornste. An-
gående betydelsen menar han, att det på frisiskt område funnits 
»dörns» som använts »zum 'Trocknen' od. 'Dörren' des Flachses», 
medan ordet överallt annars betyder detsamma som »Stube». 
Betydelsen »torkhus för lin» är emellertid känd också från annat 

från Als med två alkovsängar; jfr även hans Gamle Gaarde og Huse i Sydv. 
jyll., s. 235, Dorn s, Ribe amt och D aan s från samma amt (med bild s. 237). 
— Uppg. om don sk på Fanö äv. hos Molbech, Dansk Dial.-Lex. 

Se Zangenberg, Alsiske Bondergaarde, s.232 f. och 235: »L illedorn s, 
en mindre Stue som ikke kunde opvarmes og som paa enkelte Steder brugtes 
som Sengekammer, idet den ligesom Dagligstuen kunde have fast indbyggede 
Alkover»; utförl. beskr. av Dorns på Als 8. 255, bild 20-21; jfr föreg. not. 

Schleswig-Holst. Wb., art. D örnsc h, jfr ovan s. 36. Jfr för mell. Slesvigs 
hedområden äv. Zangenberg i Sydslesvig 1933, s. 105 f. 

Se W. Bomann, Bäuerl. Hausrat etc. im Niedersachsen, s. 42 (bild 30). 
• Ontzen, Glossar, art. d örns: »ist in Niederdeutschland und friesischen 

siidl. und westl. tiberall gebräuchlich, wie die Idiotica zeugen, in Ripen nach 
Terpager 'D örns e t, in der Umgegend e D aarn s.» 

5  P. Jensen, Wb. der nordfries. Sprache der Wiedingharde. 
Doornkaat Koolman, Wb., även eft. Wiarda. 
Mnd. Wb. 
Wb. d. ostfries. Sprache. 
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håll. Vi ha det av Schmeller' anförda och av Jirlow3  upptagna 
belägget från Anton3, som nämner lintorkning »auf dornczen 
oder beym feuer». Jirlow menar dessutom, att bet. »badstuga, 
torkstuga» kan föreligga i ett citat från K. Stolle (1450-t.)4: » [in 
dem kalten winter lagen viele] in den Dornczen mit den Kindern, 
di sich nicht erwermen konden.» De äldsta formerna av ordet, 
som anföras av GrafE3  från 1000-talet, n. pl. turniza 'caumata', 
synes också kunna tolkas som »badstuga», likaså ett belägg från 
1429, där 'xstuarium' översatts med edurnitz oder padstuben', 
vilket tyder på samma enklare livssfär. Ytterligare ett belägg 
från en bayersk handskr. från 1449, som möjligen har samma 
betydelse, är sammanställningen av stub a, tiirn i c z, p adstu-
b e n, vilken också anförts av Jirlow.7  Wartburgs och andra 
borgars »Dirnitz, Diirnitz» och i Schmellers3  »triclinum palatinum» 
samt det medeltida belägg från östra Tyskland som efter Haber-
land anförts ovan s. 39, vittna om en betydande ålder för denna 
högreståndsbetydelse hos ordet som synonym till stupa och 
pisale. De ovan anförda exemplen visa ordets spridning på 
högtyskt område fram mot medeltidens slut i betydelserna »bad-
stuga, torkhus», »rum som kan eldas upp» och »grosses saal-
artiges Gemach auf den Schlössern geistlicher und weltlicher 
Fiirsten» 9; den sista betydelsen har tydligen genom herresätenas 
förmedling spritt sig till stora delar av v. och s. Tyskland. 
Som allmogeord i betydelsen »boningsrum, sängkammare» är 
det i nyare tid inskränkt till ett lågsachsiskt kärnområde mellan 
Elbes och Wesers utlopp samt till Schleswig-Holstein och Jylland, 

Bayerisches Wb. I, 543. 
Terminol. der Flachsbereitung, s. 68. 
Gesch. der deutschen Landwirtschaft 3, 284. 
Thilring. — Erfurter Chronik um 1450. 
Althd. Spra,chschatz V, 459, från ett onomast. glossar i Cod. Emmer. G 73. 
Graff V, 459. 
Terminol. d. Flachsbereitung s. 68, från Schmeller, Bayer. Wb. I, 543, 

Clm 6877. 
11  Jfr ovan, not s. 39 och Schmeller, Bayer Wb. I, 452. 

B. Schier, Das deutsche Hans, i Spamer, Die deutsche Volkskunde, Leipz. 
1934, s. 528. Jfr ovan s. 27 och Haberland, Volkstämliche Kultur Europas, s. 478. 
Belägg för ordets förekomst i Bayern enl. Schmeller ovan och i Braunschweig 
hos Schiller—Liibben. Jfr Haberland a. a. st.: »Der Name ein er solchen Hof stub e 
edvornicag hat sich iiber die kleinen Edelsitze auch bis Bayern und Braun-
schweig (als Dörns, Dorntze, Tärnitz u. dgl.) verbreitet.» 
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på det sista hållet jämsides med stue och pisel, men med. 
något annan funktion. I det lågsachsiska husets område har ordet 
som tidigare nämnts särskilt förbundits med de ofta som sovrum 
brukade »Kammerfächer» som bakom härden fogades till »das 
Flett». Vanligtvis har det antagits, att ordet »Dönse» skulle 
vara ett slaviskt lån' och vittna om att också det slutna rummet 
med rökugn lånats från Östeuropa till germanerna och således 
bevisa det östliga ursprunget även av stube—stuga. Som 
utgångsform antas ett fornslav. dvorniea »Hofstube» 2, ett rum 
som, i motsats till det västgermanska huset med bostad och krea-
tursstall i ett, skulle varit försett med rökugn, och som därför 
som ett stort kulturframsteg på lågsachsiskt område först upp-
togs av herreklassen under tidig medeltid' och från denna så 
småningom även av bönderna. På ett långt senare stadium har 
så ordet från detta lågtyska område med betydelsen »sovrum» 
eller »inbyggd säng» förts upp till det område i Norrland, där 
ordet duns nu förekommer som namn på översängen inom den 
koloni av helt inbyggda sängar, som återfinnes där. 

Så t. ex. Bruno Schier, Das deutsche Hans, s.483 och 528: »Sowohl ahd. 
turniza als auch mnd. dornit z e Mald ans dem slaw. d vornica 'Hofstube', 
entlehnt, die im Gegensatz zu dem westgerm. Wohnstallhaus mit einem Ranch-
ofen ausgestattet war. Dieser Vorzug versehaffte der d v ornica vor allem bei 
den Niedersachen Eingang, wo er zuniichst auf die Höfe der Reiehsten beschränkt 
blieb, aber bald aueh nach den entspreehenden Abstrichen in Bezng auf Grösse 
und Ausstattung zu den niedersächsischen Bauern herabsank.» — Om förhållandet 
till ty. St ube säger Schier a. st.: »Unsere Annahme, dass die Grundlagen der 
deutschen Stube, nämlich Ofen und Badestube, ans dem Osten stammen, wird 
durch die Geschichte des Wortes 'Dönse' beständigt.» 

Så Haberland och Schier a. st. Grimm, Schiller—Liibben och Schmeller 
räkna med att bakom ordets germanska former skulle ligga ett slav. dwernice„ 
besl. med ry. gornitza »badestube, fremdenstube». Samma uppfattning har också 
Mensing. Det sakliga sambandet mellan slav, och germ. kultur torde väl i 
alla fall ej allt för mycket motsäga teorien om lån österifrån. 

s  B. Schier, Das deutsche Haus s.483: »Das niederdeutsche Hans hesas& 
urspriinglich weder einen Ofen, noch einen allseits geschlossenen Wohnraum. 
— — Der Niedersaehse hatte zwar bereits im frilhen Mittelalter durch seine 
Beriihrung mit den Slawen einen Ofenraum kennengelernt und das Wort Döns 
(aus altslaw. dvornica) seinem Wortsehatze einverleibt. Aber dieser osteuro-
päische Ofenraum blieb zunächst auf die Höfe der Reichsten besehränkt.» Jfr 
a. a. 525 om hur det hypotetiska slav. d v orniea på slav, område utträngt& 
av germ. låneordet izba—stube, så att »Dönse»-området avsnörats till sitt Ity. 
»'Schrumpfgebiet', das von allen Seiten durch die kulturreichere Stube angenagt 
wird und bald bis auf vereinzelte Stiitzpunkte ganz geschwunden sein diirfte.»- 
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En genomgång av dessa lånord, som vi påträffat som benäm-
ningar på översängen längs övre Sveriges östkust och i södra 
Finland, visar oss således, att åtskilliga av dem måste ha kommit 
hit från lågtyskt område, troligast från Tysklands nordsjökust, 
där vi återfinna flera av dessa ord i samma eller besläktad be-
tydelse ännu i dag. Då en avsevärd tidsrymd förflutit sedan 
dessa lån gjordes, kan man ej gärna räkna med att förhållandena 
i det långivande området bibehållits oförändrade till våra dagar. 
En noggrann lokalisering av ordens hemort försvåras också av 
att några noggranna undersökningar av ordens och betydelsernas 
spridning på tyskt område — frånsett vissa undantag, t. ex. 
Pesslers Plattdeutscher Wortatlas — icke ha gjorts. För ett ord 
som trallsäng, trall ger dock materialet hos Mensing i hans 
Schleswig-holsteinisches Wörterbuch gott besked om ordets före-
komst inom detta område, men ej om spridningen närmare i 
detalj, och om ordets möjliga förekomst även utanför detta 
område saknas tills vidare uppgifter. I detta fall stödes också 
det språkliga beviset av motsvarande sammanhang i fråga om 
det sakliga, förekomsten av inbyggda sängar — tydligen ordets 
ursprungliga betydelse — både i ny. Tyskland och Uppland. 
Detsamma synes vara fallet med duns—dons i Ångermanland, 
Västerbotten och Lappland, som måste höra samman med ity. 
dunsch—dönns, resp. da. daans, och som också på svensk botten 
motsvaras av ovan nämnda koloni av inbyggda sängar och på 
lågtysk av sovrum med inbyggda alkover, ofta tydligen med ett 
slags förrådsrum under (se s. 38 f.). Det förefaller sannolikt att 
i analogi härmed också se durk, hyttsäng och kas i samma samman-
hang, i synnerhet som vi i till de ovannämnda ordens hemort 
angränsande trakter av nordvästra Tyskland påträffa ord för 
inbyggda sängar, som synas kunna motsvara dessa svenska dialekt-
ord. Däremot kan man ej ur källorna få något besked om huru-
vida även i det långivande språket vid tiden för inlånet till Sverige 
funnits en betydelse »tvåvåningssäng» eller »översäng». Att så 
kan ha varit möjligt framgår dock av att sådana sängar, såsom 
ovan s. 47 visats, ännu in på 1800-talet ha förekommit t. ex. i 
Jylland, på Helgoland och i Oldenburg (T. Siebs). 

Alla de här behandlade lånorden (utom det ry. kitbrik) peka 
således liksom det sakliga material, som tidigare diskuterats, 
tämligen bestämt på kuststråket mellan Danmarks sydgräns och 
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Rhens nedre lopp såsom deras ursprungliga hemland. De ha 
således kommit den väg som Wadstein menade att en äldre 
grupp av frisiska lånord, särskilt sjöfartstermer, redan under 
vikingatid skulle ha följt till övre Sverige. Förbindelserna 
mellan vårt land och det Hamburg-Bremenska ärkestiftet under 
tidigare medeltiden medförde säkert också, att både språkligt 
gods och folkseder från Västtyskland efter samma vägar kommo 
upp till Mälarområdet och därifrån spriddes vidare.1  Inflytandet 
från detta håll upphörde säkerligen ej heller under medeltidens 
senare del och Vasatidens början. Tvärtom föreligga bevis 
för att dessa förbindelser, som höllo på att dränka vårt språk i 
lågtyska lånord, då var starkare än någonsin. :Men annars har 
man väl närmast tänkt på Östersjökusten med Liibeck som den 
låneförmedlande zonen. Av vårt material — som naturligtvis är 
allt för litet för att därav skulle kunna dragas några långtgående 
slutsatser — förefaller det emellertid, som om det både sakligt 
och språkligt närmast skulle visa Nordsjökustens förmedlareroll. 

Att närmare bestämma tidpunkten för dessa ords övertagande 
i vårt språk — och därmed väl också det sakliga underlagets 
införande till oss — är icke möjligt annat än inom mycket vida 
gränser. Sådana sängtyper, till vilka benämningarna äro knutna, 
äro av våra källor väl betygade från 1600-talet och torde väl där-
för knappast hos oss kunna vara yngre än 1500-talet. Också 
ordformer som trall, trallsäng , duns—dons och kas, som både 
i form- och betydelseavseende stå isolerade hos oss, måste i stort 
sett ha inlånats i samma former och samma betydelser, som de 
ännu ha, således i sena medellågtyska former, som nästan mot-
svarat de till nutiden där levande. Inlåningstiden torde väl där-
för knappast kunna förläggas längre tillbaka än omkring 1400, 
således till den tid, då det tyska inflytandet på vår kultur och 
vårt språk var starkast. 

Av de språkliga vittnesbörden ser det också närmast ut som 
om invandringsvägen för dessa ord och de därmed betecknade 
sakerna skulle ha gått den direkta sjövägen från Västtyskland 
(möjligen dock även över Liibeck) till Mellansveriges kusttrakter, 

T. ex. »stjärngossarna», benämn. »trettondagen» i ADV nr 66-70 och 
min mc. därav i Folk-Liv 1940, s. 108. Även vaggans former, ADV nr 17, Folk-
Liv 1940, s. 106. 
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där Stockholm säkert var den givna förmedlingsorten.i  Inga 
spår av spridning landvägen genom Sverige finnas numera, och 
då dessutom hela sydöstra Sverige saknar både de i fråga varande 
sängtyperna och dessa ord, måste man anta att de aldrig trängt 
in där. För både Upplandskusten, den sydfinska skärgården och 
Ångermanlands-Västerbottens kustområde finna vi gott om belägg 
både för lånorden och de inbyggda, resp. tvåvåningssängarna. 
Man får säkert, så som Sigurd Erixon gjort, räkna med att syd-
västra Sveriges sängar av hithörande typer icke stå i direkt 
samband med de nordöstliga förekomsterna, utan att båda var 
för sig nått vårt land direkt från Nordvästeuropas kustområden 

Alla dessa vandringsord visa hur ett nytt ord såväl som en 
ny föremålstyp alldeles isolerat från sin ursprungliga hemort kan 
spridas till avlägsna orter och där slå rot och bli kvar, ja, bli 
spridningscentrum för en vidare utbredning. Ordvandring i kon-
tinuerliga utbredningsområden är således ej enda vägen för över-
tagande av lån. Ett mera detaljerat studium av lånorden och 
deras spridningsförhållanden skulle säkert visa, att sådana språng-
visa lån av ord äro ganska vanliga. 

g. Sammanfattning. 
De ovan behandlade lånorden ha sin spridning huvudsakligen 

i kusttrakterna. Där påträffa vi också en hel del av de andra 
ord, som höra till de skämtsamma orden så väl som till de all-
mänt karakteriserande. Det är egentligen blott häck, högsä ng 
och översäng som trängt in till landets inre delar, varvid de 
båda sista så som ovan (s. 190) visats, uppträda som ett slags 
lokala riksspråksord och kunna brukas vid sidan av andra ord 
för samma sak. Det förefaller därför sannolikt, att de inbyggda 
sängarna i två våningar en gång kommit i olika vågor dels till 
Sydvästsverige och dels till övre Östsverige, varvid till sistnämnda 
område ett flertal främmande namn införts på samma gång eller 
där på andra håll de nya typerna erhållit inhemska, karakteri-
serande eller skämtsamma benämningar. I det inre av landet 
däremot, där vi i detta fall finna den större konservatismen 
både sakligt och språkligt, träffa vi på de äldre som benäm-
ningar på sovplatser där i bruk varande orden hj äl 1 och t arr e 

Jfr t. ex. det ty. lånordet rad, rader 1. råder »gödselsläde» i uppl. dia-
lekter. 
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i resp. nordöstra och sydvästra delarna av vårt land. Här ha 
tydligen de yngre, utifrån påverkade sängtyperna stött på det 
äldre skikt av sovplatsanordningar, vilkas benämningar behand-
lades i kap. IV ovan, benämningarna för »sovhyllan», som alltså 
övertagits av den nytillkomna, med övervåning utrustade sängen 
(s. 188), liksom sovhyllan i sin tur övertagit sina benämningar 
från ännu äldre anordningar i husets inredning. Fasthållandet 
av dessa gamla nordiska namn på äldre, besläktade anordningar 
i husen, vittnar således om en stark kontinuitet i fråga om sov-
vanorna. Säkert ha orden hjäll och t arr e i betydelsen »över-
säng» också spritt sig från de områden, där man först kommit 
att knyta dessa benämningar till översängen. Någon bestämd 
slutsats kan därför ej dragas om förekomsten av sovhyllor i 
äldre tid inom hela det område av inre Sverige, där vi nu ha 
något av dessa ord i bruk för översängen. Men sannolikheten 
talar för att sänghyllorna tidigare haft en betydligt större sprid-
ning än nu. Därför talar ock dessa benämningars stora utbred-
ning i de inre delarna av vårt land. 

Om man betraktar utbredningen av ordet t arr e på karta 
VI under jämförelse med kartan VIII, skall man finna, att 
detta ord som en kil tränger upp mot Siljansbygden i Dalarna 
och med sina yttersta utlöpare når ända upp i Gästrikland. Då 
ordet är synonymt med hjäll i bet. »översäng» så väl som i 
åtskilliga andra betydelser, så som i kap. VI och VII skall visas, 
har det tydligen blivit en svår konkurrent till det senare både i 
betydelsen »sovhylla» och »översäng». 



Kap. VI. Betydelser och betydelseutveckling hos 
nord. hjäll(e) och hill, hylla samt vgerm. hilde. 

1. Betydelseöversikter: 

a. Betydelserna hos nord. hjäll(e). 

1. Ställning i det fria för torkning 1. förvaring av varjehanda saker: 
för torkning 1. rökning av fisk; 
för torkning av fiskredskap (nät- 1. notgista); 
för torkning av hö, säd, ärter, löv o. d. (hässja); 
för förvaring av livsmedel (om lapska förhåll.); 
för hängning av nedlagt vilt i skogen vid jakt; 
ställning för rostning av myrmalm;] 
ställning för bränning av tjära 

Bet. 5 »björnhjäll» och 10 b »laxhjäll» stå nära denna grupp. 

2. Ställning 1. hylla under taket inomhus för torkning 1. förvaring av 
varjehanda saker: 

torklave i badstuga för torkning av malt, säd, lin e. d.; 
»rökhjäll» uppe i taket över härden i eldhus: 
för att skydda mot nedfallande sot vid kokning; 
för att hänga kött på till rökning 1. torkning; 
ett system av stänger eller bräder under taket, för torkning 
eller förvaring av olika ting: bröd, kött, ost, mjölkkärl, slöjd-
virke, bränsle o. d.; i Danmark likn. anordn. i skorstenen för 
torkning av bränsle. — Hjällens beståndsdelar kallas ofta 
sv. hjällstänger, da. hildstffinger, motsv. gutn. hyll-
sticka. 
(mindre) hylla under taket 1. på väggen; hylla kring spiskåpan. 

3. Tvärbjälke i skorsten för upphängning av grytor? (jfr bet. 2 c). 

4. Ställning i bås 1. svinstia: 
stänger under buken på bensvaga kreatur för att hålla dem uppe; 
spjälbotten under buken på svin vid gödning (gödstia). 

5. Sittplats i träd vid björnjakt (björnhjälle). 

-6. Sittplats för hönsen under taket (hönehjälle). 
1. Ställning att ligga på framför brasan. 

14-43169 Manne Eriksson 
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8. övervåning 1. läktare i hus (jfr betydelsegrupp 2 och 6): 
halvloft längs långsidor 1. gavel av hus; 
läktare i kyrka; 
vind, skulle över hela huset; 
skulle, använd för förvaring av foder (höhjälle); 
sovplats på halvloft eller skulle: 

inne i stugan; 
i fähus, stall, loge 1. annan lokal. 

9. övervåning i tvåvåningssäng. 
10. Ställning 1. plattform av olika slag (jfr bet. 4, 5 och 7): 

för magiskt bruk (fvn. seibhjallr); 
ställning, varpå gudabilder uppsattes; arbetsställn. för målare 
(fvn.); 
»laxa-hjell», ställning använd av laxfiskare, varifrån man 
har utsikt över fiskverket (no.). 

11. Is- 1. snöbro över ett vattendrag. 
12. Plan markförhöjning: 

terrass: 
»hylla» i fjäll. 

13. Hinder, svårighet, prövning. 
14. Stängsel? (trol. missuppfattad bet.). 
15. Dåligt uppfört hus, ruckel (jfr bet. 1 a samt bet. 7 hos vgerm. 

h i Il under c. nedan, nisl.). 
16. Dåligt ur (nisl.). 

b. Betydelserna hos nord. hill(a), hylla. 

Bräde, på vilket föremål kunna ställas; flera sådana över varandra, 
t. ex. bokhylla, kärlhill, stackhill (kring spiskåpan). 
Stänger under taket för torkning av bröd e. d. (b rödhill a, jfr 
bet. a 2c.). 
Brett bräde på takstängerna att ställa mjölkkärl på (jfr bet. a 2 c). 
Avsats under taket på förstukvisten (jfr bet. a 8 a). 
Halvloft I. skulle över fähuset för förvaring av foder (bet. 
a 8d, fähushilla). 
Sådant loft använt som sovplats (bet. a 8 e). 
Täckplatta över stolparna på stolpbod, för att hindra möss att 
komma upp i boden (mus h ill a). 
Block av bräder vid sidorna av en kolmila, för att kvarhålla 
stybb (stybbhilla). 
Markförhöjning, »hylla» i fjäll (»smal Flade i en Klippe», bet. 
a 12 b). 
Valk i håruppsättning hos kvinnor. 
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c. Betydelserna hos vgerm. hill(e), hilde. 

Ställning i det fria för torkning av säd, hässja (bet. a 1 c 
Sitt- eller äggläggningsplats för hönsen (bet. a 6). 
Läktare i kyrka (bet. a 8 b). 
Foderskulle, även halmstack (bet. a 8 d). 
Sovplats på halvloft (skulle, bet. a 8 e). 
Foderhäck, krubba. 
Snedskjul invid annat hus. 

2. Belägg till betydelserna hos nord. hjäll(e) och 
vgerm. hilde. 

a. Nord. hjäll(e).1  

Fornspråken: 

För fvno. och fisl. har Fritzner, Ordbog följande tre betydelser 
för hjallr m.: 1) »Forhoining, Stillads i Alm., saasom: den hvorpaa 
et Afgudsbillede er stillet» (0. II. 108); »den som en Maaler be-
nytter, naar han skal male under Loftet i et Vmrelse» (Mar. 577) 

bet. 10 b; 2) »sei5hjallr» (Fld II. 72, Gisl. 31)2, = bet. 10 a; 
3) »Hjeld hvorpaa Fisk oph2enges til Torring» (ä. Frostat'. II, 19, 
ärkeb. Jons Kristnu ret 18). Hertzberg, Glossar, har ytterligare be-
lägg på denna sista bet. (1 a) från ä. Borgartl. Kristnu ret III, 17, 
och Retterbot 475 (NGL); han har också från ä. Frostatl. II, 27 
hjallvi 5r, »trfflvirke til opforelse af fiskehjasld; modsmttes t ei n ar, 
der hvile paa hjmlden»; jfr även fiski-hjall r, Fritzner. Vighisson, 
Diet. har bet. 1) för hj a Il r: »a scaffold, a frame of timber» och 
2) »a shed, esp. for drying clothes, fish» (sål. resp. bet. 10 och.  1 a, 
2 e?).8  För hjalli m. har Fritzner bet.: »Afsats, Terrasse i en Fjeld- 

1  Ett par betydelser, som upptagits i betydelseöversikten ovan, nämligen 
3 och 14 äro mycket svagt styrkta. S. Aakjeer har i Stud. t. Dahlerup 1934, 
s. 54, efter ett delvis felaktigt citat från Rietz 280 b en uppgift om att i svenskan 
skulle finnas en bet. »Stang til Opheengning i Skorstenen af Gryder og Bar» 
(den hypotet. bet. 3), som jag ej kunnat verifiera. Han har likaledes a. a. s. 60 
en annan betydelseuppgift, som ej närmare kunnat styrkas (Bj. Haldorsen?) 
och ej medtagits i betydelseöversikten, näml. da. h j ml d »Bislag, Tilbygning, 
Halvtag» (vilken bet, är styrkt för ty. hil de, bet. 7). Den under 14 upptagna 
betydelsen »stängsel» (liksom v. hj älla = sepire), är också mycket tvivelaktig 
och beror möjligen på en förväxl. av det skånska stänge = gärdesgård med 
det likaledes skånska stänge = höskulle (jfr ovan s. 122 f.). 

2  En fullständig sammanställning av alla uppgifter i fornspråket av belägg 
på s ei å hj a I 1r har gjorts av D. Strömbäck i Sejd, s. 110 f. 

Ett hj a Il r som anträffas i vissa hskr av Egils lausavisa 27 synes 
vara felskrivn. för all r, Egilsson-Jönsson, Lex. poet. 



212 

side» (Flat. III. 408, Heilag. I. 188, Stj. 529, Hrafnk. 9, Vigagl. 
16, Dpl. 33, porskat 62, Sturl. II. 215 och Finb. 85) och Vigfåsson: 
»a shelf or a ledge in a mountain's side (as also in local names)». 
Jfr om äldre fvno. material även nedan s. 233 f. 

För fsv. känner Schlyter, Glossarium, blott belägget hjälle ni.: 
»hylla 1. säng uppe under taket», som han anför från Chr. landsl. 
BB, från hskr. C 35, där nyare hskr. ha hylla (bet. 8); även 
Söderwall, Ordb., känner blott detta ex. från fsv. För fda. har 
Kalkar, Ordb., hjald m. i bet. 1) »stEenge, holoft» (bet. 8 d) och 2) 
»de trtemmer, honsene sidde paa» (bet. 6). 

Sverige: 

SAOB urskiljer i skriftspråket följande fem huvudbetydelser hos 
ordet hjälle: 
1. Träställning för torkning av varjehanda föremål: 

14/9f3öri  torkning (1. rökning) av fisk avsedd ställning (med eller 
uNb. tak), numera oftast bestående av stolpar med på dem 

"q"v4,ar *tt fästa (1. lagda) stänger eller bräder: jfr kram sill s- i

o  
(77a  iiikt e — bet. la. 
\ b dör rkning av nät avsedd ställning, i sin enklaste form ;11 01 .31

11 
 = ,1  Ntii To  bestående av fyra lodrätt stående stolpar, parvis 

:o'd  ämig f,. med ribbor, mellan vilka näten upphängas --- bet. Ib. 
2.,511Tn,dti di:gael/di stuga eller visthus hängande mindre träställning 

TR ,I4110*~H'il (förr äv. flätverk) för förvaring av matvaror, smärre 
,1 n niecliskartehom.; även om stänger i taket anv. för liknande 
,uoggilMilinålegkfriltak-hj äll = bet. 2 e. 

3.dtottlgilMillaftlfikiiInde avsats i boningshus, ladugård, lada o. d.; 
,fi i rlfflsiM.Y(Se.f1Wen om högtbelägen brits eller avsats tjänande 
-biet. oliP iiRgYfäldro.,ä.; jfr hö-hjälle =bet. 8 a, c—e. 

4.filake sIft1Wrk."591541dad sittplats i träd vid björnjakt = bet. 5. 
quieffinel .1 AnAS 1 

5. „01ffirAg4 491p10.1900" prpållanden: primitiv lave med eller utan 
„lex  Wt906-yillyetglymdel m. m. förvaras = bet. 1 d. 
oaSkåneobitygaik lird.palen£79an1iga formen. Bet. 1 b. Albo hd, S. 

Melikroggelvilth 8fAcoth bujiäl le, hjälle för upphängning och torkn. 
awgine414£1,141(flötteilfillfniätbr, — Bet. 2 c. Villands hd, Ivetofta: 
»jaillbegeffftlillnfihguafs(itägEbErökfel• kakelugnen, använd för upphäng- 

.årl+Zusaby: »j ä 1 1 e, ställning i taket för 
stickorf»3419M1g »hj älle m., skulle, höskulle; • 
rummet ofvan oninclet irangigtvikiroupphöjda bjelklagret öfver loge 
e1lnillsitAltatrpräciohåltg1ikt4fi1ro.41.8 upplägges», Rz 280 b. — »h j ä Il- 
ning, s t all hj — »deraf h j älla-ty(g) n., 
pkolculla epp1agdaRkhälige4eiNe flakiar,ihvarpå hö eller halm lägges», 
Rz a. st. — »hj älle, i .iSidneglalkesna-ihöskullen of vanför stallet», 
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Schlyter, Glossar t. Sv. gl. L. — Åsbo hd, särsk. Kvidinge: »j äll e, 
höskulle ofvanför stallet», Billing, Åsbomålet s. 40, 86. — Bara 
hd, Tottarp och Färs hd, Vomb: »hj älle m., höskulle med gles 
botten», enl. fil. dr I. Ingers, som även meddelat, att ordet är van-
ligt i denna bet. i Oxie, Torna och Harjagers hdr. I samlingarna 
i LAL är det i denna betydelse känt från följande socknar: Lug-
gude hd: Allerum, Kropp, Fleninge, Viken, N. Vram, Jonstorp, Far-
hult, Väsby; Onsjö hd: Ask, Bosarp, Trollenäs, Torrlösa, Ö. Karaby, 
Hallaröd, N. Skrävlinge, Konga, Röstånga, Billinge; Rönnebergs hd: 
Ven, Tirup; Torna hd; Veberöd, S. Sandby, Blentarp, Everlöv; 
Oxie hd: Särslöv, Svedala (»j it 11 a pi ng, käppar bildande golvet 
i hjällen»), Malmö, Oxie, Fosie, V. Klagstorp; Skytts hd: L. Slågarp, 
Räng, Gylle, Håslöv, Gislöv, Fru Alstad, Dalköpinge, Maglarp, Skan-
ör, Falsterbo, Fuglie; Vemmenhögs hd: Ö. Vemmenhög, Skivarp, 
Skurup, Grönby, L. Isie, Ö. Klagstorp, Önnarp (»j äll a stänger, 
förr bestod ofta djurstallarnas tak av grova pilebollingar, som lågo 
tätt intill varandra, o. ovanpå dem fylldes sedan med halm ända 
upp till skurren»), Svenstorp (över logen), Börringe; Ljunits hd: 
Sjörup, Snårestad, Balkåkra, Skårby (äv. lo h j älle); Herrestads hd: 
Bromma, St. Köpinge, Högestad; Ingelstads hd: Smedstorp, Tranås, 
Onslunda, Tryde, Borrby, Ö. Herrestad, Glemminge, Tosterup, Valle-
berga, Ingelstorp, Ö. Ingelstad (»hjäll e är yngre än s t än g e»); Järre-
stads hd: Gladsax, Järrestad (äv. stänge), Ö. Nöbbelöv (äv. stänge), 
Stiby, Ö. Vernmerlöv; Villands hd: Yngsjö i Åhus; N. Åsbo hd: 
Färingtofta, Örkelljunga, Perstorp, Oderljunga, Tosjö; S. Åsbo hd: 
Kvidinge, Stenestad; Ö. Göinge: N. Strö; V. Göinge: Vittsjö, Vinslöv, 
Nävlinge, Hörja, N. Åkarp (äv. stänge), Önnestad, Tjörnarp, V. 
Torup, N. Mellby, Matteröd (»ordet är sällsynt, i st. användes 
stänge»), Stoby; Gärds hd: Hörröd (över logen), Maglehem (»loft 
över logen, ibland bara några stakår tvärs över bjälkarna»); Färs 
hd: Östraby, Lövestad (äv. s tänj e), S. isum, Långaröd, Sövde, 
Vomb (»höloft, i synnerhet loft över uthusbyggnader. Annars la w t. 
Urspr. avses med la wt det som är lagt med bräder, men j äl 1 e 
består av tjocka störar (bulinga), som ligga över bjälkarna. Men 
numera äro ofta hjällarna försedda med brädloft», 1930), Öved, 
Björka; Frosta hd: Munkarp, Gudmuiatorp, Hammarlunda, Borlunda, 
Skarhult, Aspinge, S. Rörum, Fulltofta, Hörby, Lyby, N. Rörum 
(»j äl le, höhjälm, höloft»), Ö. Strö; Bjäre hd: Torekov, Grevie 
(= »lo gp all, ävensom utrymmet ovanpå kostallet»), Barkåkra; 
Bara hd: Tottarp, Uppåkra '(»loftet över uthuslängorna, där hö o. 
halm förvaras, bestod urspr. av lösa stänger»), Görslöv, Burlöv, 
Lyngby; Albo hd: Vitaby, S:t Olof, Andrarum, Rörum, Mellby (Ki-
vik). — N. Åsbo hd, Riseberga: »— — en utav dem skulle stå 
nere på logen ock den andre uppe på hj äll en», Wigström, Sagor 
s. 92, »hj äll, höskulle», a. a. s. 139. — Ingelstads hd, Löderup: 
»h ögäl 1 e n», Folkm. o. Folktankar 3, s. 164. — Frosta hd, Lyby: 
»I Högseröd voro hästarna smällfeta, och en dräng, som kom dit, 
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blev varnad för att gå upp på j ällen>>, LUF 2554, s. 25. — Gud-
mundtorp: »j ällen, höskullen», LUF 2549, s. 60. — Bet. 14. 
»Apud Scanos hjälla est sepire, & hjälle stängsel, höhjälle»! 
Ihre, Sv. dial. lex. s. 72. 

Blekinge. hjälle m. (och n.). Bet. 2 c. »hjälle-stång f., stång 
uti ställningen i taket, hvarå kärl o. d. upphängas», Blek., Östra 
hd. Rz 280 b. — Lösen: »h j älle s-stång, tvärbjälke vid spismuren 
i ryggåsstuga», P. Möller, Ordb. s. 74. — Listers hd, Kyrkhult: 
»spåntraj s-jältana, krokar, som voro fästa ett stycke nedanför 

Bild 39. »Hjälle» under taket i högloftsstuga. Ringamåla sn, Bräkne hd, Ble-
kinge. Detalj efter sepialavyr av Bengt Nordenberg, 1890-t. Kulturhist. museet, 

Lund. Se Blekingeboken 1940, s. 81. 

taket och hvarpå träden, som man späntade stickor af, lades», S. 
Thomasson, 1880-talet, LAL .561, s. 4 (jfr skunk s. 99 och bild 39). 
— Bräkne hd, Asarum: »hjälle n. (1), ribbor uppe i ena hörnet av 
rummet, torkställning», LAL. — Ringamåla: »hjälle n. (1), torkställ-
ning (i kökstaket)», LAL. — Hällaryd: »hjälle m., torkställning 
(trästänger över spisen)» LAL. — Medelstads hd, Tving: »hjällen» 
bf., utan övers., LAL. — Bet. 6. Medelstads hd, Sillhövda: »h önsa-
hj äll, hönspinne», LAL. Se även tillägg s. 298f. 

Halland. hjälle m. och hjäll n. Bet. 2 e. Faurås hd, Vinberg: 
»hj älles-stång f., tvärbjelke vid spismuren i ryggåsstugor, hvarpå 
ofta en ställning, lik en ledstång, är fastgjord», P. Möller, Ordb. 
s. 74 =Rz 280 b: hjälle-stång. — Höks hd, Tjärby, Ränneslöv, 
Hishult och Tönnersjö hd, Trönninge: »hjälle m., stång i taket 
jämte spisen i ryggåsstugan», Wigforss, S. Hall. folkmål, s. 250. — 
Tönnersjö hd, Breared och Årstads hd, Vessige: »hjäll n., det-
samma», a. a. s. 250. — Tönnersjö hd, Enslöv och Halmstads hd, 
Torup: »Under sparrverket i taket gingo tvärs öfver stugan flera 
släthyflade stänger, s. k. hj ällstänger, på hvilka bonden hade sina 
slöjd- och snickarverktyg upplagda», Hofberg, Skogsbygg., s. 13. — 
Årstads hd: »Från murens midt till sidåsen går en stång, hjäll- 
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stången. Öfver denna och en motsvarande list vid västra gafveln 
lägges vid slagttiden spett, på hvilka köttet upphänges till torkning», 
Aug. Bondeson, i Minnen fr. Nord. museet I, h. 2:1, sp. 6. — Halm-
stads hd, Söndrum: »h j älle, hylla eller stång för bröd, i sh. i 
ryggåsstuga», LAL. — Bet. 2 d. Halmstads hd, Vapnö: »hj äll e, 
hylla på gaveln i ryggåsstuga. Ex.: i h j älle n hade de alla granna 
fat» (1941), LAL. — Bet. 8 d. Hjälle m., rummet ofvanom det 
vanligen upphöjda bjelklagret öfver logen, hvarpå halm etc. upp- 
lägges», P. Möller, Ordb. s. 74 Rz 280 b, som har tillägget: »korn- 
slaven ligger på hj äl 1 en». — Höks hd, Hishult: »h j äl 1 e, höskulle 
(ovanpå logen)», LAL. — Under denna betydelse eller under 8 e 
får föras uppgiften hos Rz 280 d från Slättåkra: »h j äl m., den 
närmast dörren belägna delen af en ryggåsstuga, egentligen från 
den s. k. hj äl-bj elk en m. def., innefattande spisen och rummet 
der frammanför. id. Sydi. Hall. (Fsv. hicelle m. logeloft. Kristoff. 
LL 35: 1 'hxnger lin xller hampa å ung 8311 e r hitelle')». 

Bohuslän. hjäll m. (et/ ra.). Bet. 2 e. »h j äl 1, hylla, stänger 
eller ställning under taket i stugan, hvarpå allehanda saker till för-
varande eller torkning uppläggas. bh1.», Rz 280 b. — Bet. 2 d. 
»f a t- hj ä 11 m., hylla der kärl uppsättas», Rz a. st. och fadehj äl, 
Rz 132 a. — »mj ö 1 k- hj äll m., hylla der mjölkkärlen sättas», Rz 
a. st. — »Gäl, hylla», Holmberg, Bohusl. historia 1, s. 257 (2 uppl.). 

Öckerö (Hönö): »,903, hylla (tätt under taket)», IODG. — Valla: 
»j äl, -n, d:o», IODG. — Långelanda: »j äll (!), hylla», IODG. — 
Gullholmen: »j äl, hylla»; Tegneby: »j äl, d:o», IODG. — Käringön: 
»j el, hylla, spiselkrans», IODG. — Stala: »j äll, skärm som hänger 
upp över spisen», IODG — Jörlanda: »j äl m., hylla»; Spekeröd: 
»j äl, d:o», Solberga: »j ääl, hylla», IODG. — Solberga, Jörlanda: 
»j äl, pl. j älar, hylla o. d.», Janz&i, Stud. över subst. i Bohusl., 
s. 179. — Lyse, Brastad, Bro: »j älr, b. f. j än, hylla», IODG. — 
Bokenäs: »j äl, hylla», IODG. — Kville: »j äl, -n, -ar, hylla», IODG. 

Foss, Håby, Svarteborg: »j älr, hylla», IODG. — Sörbygdens hd: 
»)el, hylla»; Sanne: »,90, hylla», IODG. — Mo, Naverstad: »j äl, 
hylla», IODG. — Skee: »j äl, hylla under taket», Lindberg, Skee-
målet, s. 182; »hylla under taket i gammalmodiga hus», IODG. — 
Till denna betydelsegrupp får väl också föras: Långelanda: »j äll 
m., väggfast köksbord», IODG. Se även tillägg s. 298 f. 

Dalsland. hjälle m., hjäl m. (o. n.). Bet. 2 a. Valbo hd: Råg-
gärd: »gäl 1 e (i kölna), att torka malt på», 16140. — Bet. 2 d. 
»Hj äl 1 e, hylla, stänger under taket i stugan etc.», Rz 280 b •-= 
»gäll e, hylla eller ställning under taket i stugan», Lignell, Beskr. 
öfver grefsk. Dal 1, s. 104. — Valbo hd: Valbo-Ryr: »j äl, hylla», 
IODG. — Färgelanda: »j äl(e), hylla», IODG; »j äl, spiselkrans; 
lägga på hjäll sade man — — då man lade upp något på en 
avsats i murkåpan», F. Hedblom 1936. — Håbol, Steneby: »j äl, 
hylla», Hedblom 1936. — Frändefors: »en j el, pl. j el ar, en hylla 
över fönstret, som man lade böcker, tobaksdosor etc. på», Hedblom 



216 

1936. — Nössemark: »e (!) j äl var stora bree bräder under bjälkarna 
i taket. Där hade de mjölkbonkarna sto», Hedblom 1936. — Tydje: 
»j älen, pl. j älar, hyllan på väggen strax under taket», Hedblom 
1936. — Edsleskog: »hjäll n. (1), plats på ugnen, där man kunde 
sitta», Maja Ericsson, ULMA. (Möjl. till bet. 8 e.) — Ör: »,)4/, en 
hylla på väggen, ofta i ett hörn, men veterligen ej ovanför fönstret», 
Hedblom 1936. — Bet. 8 d. »hjälle m., loft», P. Möller, Ordb. 
s. 74.— »h j äl 1 e m., skulle, höskulle; etc.», Rz 280b. Tilläggs. 298. 

Västergötland. hjäll m. (i större delen av landsk.) o. n., hjälle 
m. (i Vadsbo och sporadiskt på andra håll enl. Västg. ordb.). Bet. 
1 b. Amnehärad: »n ätehj äll m., ett slags stänge att torka nät 
på», 3352:3. — Bet. 2 a. »Giäll, giälle. Sv. bände ni fallor: 
fori seu foruli elathrati in hypocaustis s. Efedibus rusticorum. A 
Svedberg h iella, a Spegel hiäll e scribitur». Hof, Dial. vestrog. 
s. 132. — Hova: »hjälle m., en två alnar bred hylla i basta att 
torka lin på, satt ungefär i brösthöjd» (annars lave i denna bet. 
i Vgl., jfr tarr e), 2283, s. 18. — Bet. 2 c. Jfr Rietz 280 b: »hylla, 
stänger under taket», se nedan under 2 d. — Solberga: j äll, j äl len 
m., två starka stänger, hjälls tänger, som hängde i ringar strax 
under taket framför gruvan, Sunden, Allmogelivet, s. 53. — Ullasjö: 
»j äll, anordning att hänga upp bröd till torkning», 11939, s. 29. 
— Mossebo: »j ällen va fuller å brö», 7941, s. 29. — Sjötofta: 
»hjäll stång, stång som hänger i ringar i taket. Stången användes 
att hänga saker på», VFK 26, s. 11. — Seglora: »j äll, torkställ-
ning i taket, på vilken brödkakorna förvarades», 8681, s. 23. — 
Hyssna: »hjäll m., brödhäck av stänger, jfr flake», VFK 10, s. 14; 
Västg. ordb. — Sätila: »j äll, slags upphängningsanordning», 9697, 
s. 16. — Kinnarumma: »spishjäll m., torkinrättning bestående 
av två stänger över den öppna spisen», 4536, s. 35. — Sävedals 
hd: »hjällestång f., ribba under takbjelkarna i stugan till att 
hänga något på», 0. Norén, Västg. lms ordförråd, s. 111. — Laske-
Vedum: »jäll, 'läm' i taket med krokar i att hänga upp korvar 
och skinkor i», 348:1. — Korsberga: »hjäll m., slags anordning 
av spett, stänger under taket, varest man lade upp virke och stickor 
till torkning», 2059, s. 35. — Åsle: »br ö dhj älle m. 3-4 bröd-
spett över tvärstänger»; »torkhjälle m., torkställning i taket i 
köket, där man bl. a. brukade torka potatismjöl», muntl. uppg. 1934 
av fil. kand. E. Sandberg. — Hova: »hjäll, -e, -a m., ställning för 
förvaring af matvaror (bröd, sofvel, ost)», 0. Norén, Västg. lms ordf., 
s. 111. — Utby, Hova: »brödhjäll m., 3 eller 4 brödspett, lagda 
över tvärstänger, vilka hängdes på krokar i taket», 109: 323 a, 6841, 
s. 42. — Agnetorp: »spisj äl 1 m., torkinrättning», Västg. ordb. 
— Amnehärad: »hjäll, två järn över spisen, där stickorna lades 
till tork, sedan de späntats», 3352: 3. — Följande sammansättningar 
med detta ord förekomma i Västg. ordb.: brödhjäll, kakhjäll, 
sovelhjäll, spishjäll, takhjäll. Hjällstång (utom redan 
anf. fall, alla anv. i torkställningar) upptages från Kind (Mossebo, 
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Sjötofta), Vartofta (Dimbo) och Vadsbo (Torsö); verbet hj ällto rk a, 
-as upptages från Vartofta (Korsberga). — Bet. 2 d. »Hjällen 
V. G. Hylla under taket mitt för ugnen i bondestufwor», Ihre, Sv. 
dial. lex., s. 72 (jfr bet. 8 e). — »Hjäll m. hylla — — under 
taket, hvarpå allehanda saker till förvarande eller torkning uppläggas. 
vg.» Rz 280 b. = »h j äl 1 e in., hylla under taket», P. Möller, Ordb., 
s. 74. — Bet. 4. Nära betydelsen »hjäll under sjuk ko» kommer 
följande belägg från Sävedals hd: »hjälle i svinhus: upphöjdt 
läger (af släner) för svinen, svine-hjäll», 0. Norén, Västg. lms 
ordf., s. 111 (jfr »gö dsti a (jöstig), stia med golv av spjälar, på 
vilka svin ställdes då de skulle gödas, legga på jöstig», Gärdhem, 
Vgl., 7547, s. 61). — Bet. 6 (och 8 a). Hällstad: »I gamla ryggås-
stöver hade di siåser o så bort över dörren hade di den s. k. j ä'llen, 
en bred hylla, ett pårum, o där hade di hönsa um nättera. Kom 
någon in o e höna gick nere på golvet, kunde gumman ta henne 
o kasta opp henne på j ällen.» Hedblom-Götlind 1936, jfr 9697, 
s. 27. — Bet. 8 e. örslösa: »j äll n. bf. j ällt, ett slags löst tak 
som lägges in såsom innertak i 'sparrstugor' och uthus», 109: 282 a. 
— Bet. 8 d. »hj elle m., skulle, höskulle; rummet ofvan om det 
vanligtvis upphöjda bjelklagret öfver loge eller stall, hvarpå halm, 
hö o. d. upplägges. vg.» Rz 280 b. — Bet. 8 e. Jfr belägg ovan 
under 6 från Hällstad och under 2 d enl. Ihre. 

Värmland. hjtill m. (n.). Bet. 2 c. Färnebo hd: »j äll, brödspett 
o. d. ställningar i taket», Kallstenius, Värml. bergslagsm. ljudl. s. 
35. — »hjäll, torkställning inne i stugan», allm. enl. Maja Erics-
son 1934. — Bet. 2d. Väse: »gäll, hylla», Fr. Carlsson, Kultur-
hist. bilder, s. 235. — Alster: »gäll n., hylla, A. Zernander 3541, 
s. 17. — Bet. 4. Östmark: »hjäll m., ställning i båsen 'att stödja 
en ko, så hon inte får lägga sig, då hon inte orkar stå», 517: 45. 
— Bet. 5. Östmark: »Invid den plats, där korna blivit ihjälslagna 
[av björnen] uppförde de först för detta ändamål [för att skjuta 
björnen] en hjäll c:a 4-5 m från marken mellan två träd. 
Fljällen förfärdigades av grenar och käppar, som spikades fast i 
träden kors och tvärs, och kvistar och ris, som lades ovanpå dessa 
till en stadig botten. Där kunde de invänta björnen i full trygghet, 
ty hjällen var• så stor, att de hade gott utrymme, och satt dess-
utom högt från marken utom räckhåll för björnen.» R. Broberg 
1942, 15305: 4, s. 2. — Bet. 8. Se ovan beläggssamlingen till kap. 
IV: 3, sovhyllor i fähus: Älvdals hd: hjäll m. (gällum dat.); N. 
Ny: gäll n. (m.); N. Ny—Dalby: hjäll. — Tillägg s. 298f. 

Småland. hjäll, hjälle m. och n. (samt hälle i Drev o. Hultsjö). 
Bet. 1 e. »hj äll e in., en ställning af flera våg- och lod-rätt hop-
fästade läkten med hög fot att på åkern topphänga och torka 
foderväxter», från Kalm. län, Rz 280 b. — Linneryd: »hjälla v., 
hässja löv», j älle s., LAL. — Långasjö: »j ääl, torkställning för 
löv», LAL. — Aneboda: »j älle, hässja», LAL. — Ekeberga: »j äl-
la de vi lövet, hängde vi lövet på hässjor; j älla s tån g», LAL. — 
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Drev: »hälle, hjälle», LAL. — Herråkra: »j ällen, (löv)hässjan, 
h öj älle, hässja för klöverhö, j äl la löv, hö», LAL. — Granhult: 
»höjällä, höhässja», LAL. — Malmbäck: »jälle, lång stång att 
hänga lin (t. ex.) på tork på», LAL. — Bringetofta: »hör aj ällen, 
stång som linet torkas på», LAL. — Bäckseda: »h ö rj älla, linhässja», 
LAL. — Korsberga: »Fruntimren röskade hören, men manfolket 
fick sätta upp en gälle till att hänga kärvarna på», 13335, s. 8. 

Alseda: »unnerjällen, överhjällen, det understa, resp. 
översta paret stänger i en hässja», 7911, s. 41 f. — Öggestorp: 
»jälle, linhässja», LAL. — Hallingeberg: jälla hö, hässja hö», 
LAL. — Blackstad: »jälle, träställning att torka foder på; j älla 
v., hänga upp hö på en dylik», LAL. — Södra Möre hd: »hjälle 
m., stack af löfkärfvar; hjälla v., lägga löf i stack», Linder, 
Allmogem. i S. Möre. — Torsås: »j älla v., upplägga löv i stackar, 
lövet är då avkvistat — — ex. jag har jällat lövet i kärret», LAL. 

Bet. 2 a. Stockaryd: »jälle, ställning — — i linbastor f. linets 
torkning», LAL. — N. Sandsjö: »jälle, — — stänger i bastan 
vid torkn. av lin», LAL. — Ödestugu: »jälle, 'hylla' i linbasta 
på vilket linet lades; finns en övre och en nedre», LAL. — Björkö: 
»jälla, stänger att torka lin på», LAL. — Bäckseda: »jälle, 
ställning för linet i bastun», LAL. — Lekeryd: »jälle, torkställn. 
i — — basta», LAL. — Svarttorp: »jälle, torkställning — — i 
basta; hylla av stänger», LAL. — Visingsö: »jälle, torkställning 
i basta», LAL. — Flisby: »j äl le, d:o», LAL. — Linderås: »jälle, 
under taket anbragt ställning, av krakar, trinnor el. bräder, att 
anv. till torkn. av lin i bastan», LAL. — S. Möre hd: »hjäll a-
s tå ng .f., hvar och en af de störar, på hvilka lin lägges vid tork-
ning i badstugor», Linder a. a. — Bet. 2 c. Berga: »hjälle, hylla 
eller stänger i taket, torkställning, hj äll stång», LAL. — Odensjö, 
Hallaryd: »hjälle, ställning av trästänger under taket», LAL. — 
Vittaryd : »hjälle av stänger som vilade på upphängde tvärstänger 
under taket i stugan, att lägga kött till torkning på; äv. kallat 
hj ällto rk a», LAL. — V. Torsås: »hjälle, ställning i taket, där 
bräder och varjehanda lades upp. Ett vanligt slag av hjälle är 
b önäj ällän, som var inne i stugan, och på vilken bondbönorna lades 
till torkning efter skörden; på hjällen lade man bräder, stickor in. /II. 
till torkning.» LAL. — »gällen, torkställningen i taket, där man 
bl. a. torkade stärkelse», 14594. — Hjortsberga: »jell - stång — — 
j ell stångsk rok a, krokar vid vilka hjällstängerna äro fästa», 
629:2. — Härlunda: »en j elle, ob. pl. j ell a, dets.», LAL. — 
Öjaby: »hjälle, förvaringsplats i kökstaket», LAL. Linneryd: 
»hjälle, stickjälle, jällstång», LAL. — Långasjö: »j ääl, hylla 
eller stänger i taket för torkning eller förvaring av vissa saker», 
LAL. — Värend allm.: »Öfver hela rummet voro ock i taket fästade 
stänger, gäll stänger, hvilka bildade ett (1) s. k. gälle, stick e-
gälle. På detta gälle upplade bonden sitt förråd af stickor, spinge-
stickor, hvilka allmänt begagnades till bloss och lyse, samt af 
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qvastar, slöjd-virke och annan gröfre redskap.» HyMn-Cavallius, 
Wärend 2, s. 180. — Gårdsby, Aneboda: »h jäll e, torkställning 
(t. ex. i kökstaket)», LAL. — Drev: »h ä lle, hjälle», LAL. — Västbo 
hd: »g ä 1 1 e, g äll, stänger i taket», J. J. Lagergrens ordb. — 
Bolmsö: »j ä 1 1, vid taket upphängda stänger, på vilka man hänger 
säd, nät, kött o. d. till torkning», LAL. — Villstad : »h j äll e, tork-
ställning i bostadens tak», LAL. — Forsheda: »h j äll e, torkställ-
ning i taket (särsk. inne i stugorna f. torkning av bröd)», LAL. — 
Kulltorp: »j äl 1 ä, hylla av rundvirke nära taket i kök, som uppe 
hölls av järnkrokar», LAL. — Kävsjö: »j älle, torkställning i taket», 
LAL. — Hylletofta: »j ä 1 1 e, ställning i taket, varpå bröd och korn 
torkades», LAL. — Stockaryd: »j ä 11 e, d:o, Vii- stickors torkning», 
LAL. — Svennarum : »j ä 1 1 e, torkställning bestående av 2 stänger 
i taket med över dem lagda brödspett», LAL. — Bäckseda: »j ä 1 1 e, 
ställning f. — — saker i kökstaket», LAL. — Skirö: »j ä 1 1 e, d:o, 
där stickor torkas, mjölk sättes etc.», LAL. — Alseda : »j ä 1 1-
stånge n, en stång, som vilade i ringar av järn, vilka hängde i 
en märla, fästad i taket, och som användes att hänga upp olika 
saker på torkning», Wagn&, Smål. folkminnen, not s. 126. — Öreryd, 
N. Unnaryd: »h j ä 11, brödförråd», 160: 11. — Bondstorp: »j ä 1 1 e, 
torkställning, hängande i taket; j ällstan g, en av de två hori-
sontala stänger i en 'hjälle' på vilka brödspetten ligga», LAL. — 
Ljungarum : »h jällstån g», LAL. — Järsnäs: »j ä 11 e, torkställning 
i taket; jällstån g», LAL. Öggestorp: »j ä 1 1 a, hjällstänger», 
LAL. — Svarttorp, Järstorp: »j ä 11 e, torkställning i taket», LAL. 
— Hakarp: »b röj äll m., en inrättning i taket för upphängning 
av bröd till torkning», 549: 1. — Visingsö: »j ä 1 1 e, torkställning 
i boningshus», LAL. — Hässleby: »j älle, torkställning i köks- 
taket», LAL. Flisby: »j äl 1 e, jällstång, d:o», LAL. Linderås : 
»j ä 1 1 e, under taket anbragt ställning — — för bröd o. dyl. i 
köket; j ällstån g», LAL. — Askeryd: »j ä 1 1 e, torkanordn. i taket 
best. av hjällstänger och krakar», LAL. — S. Möre hd: »h jäll a-
stång f., smal stång utmed spiselmuren i ett boningshus», Linder 
a. a. — Torsås: »j ällastån g, stång i taket att torka på. Ex. 'får-
köttet hängde i jällastången' » LAL. — Åby: »j ä 1 1 e, stänger i 
kökstaket», LAL. Pelarne: »h j ället n., b r öd. hj äll n.», 175: 
151: 29 a. Ordet hjällstång som del av en sådan torkanordning 
finnes utom i ovan angivna ex. belagt även från Göteryd, Färga-
ryd, Jälluntofta, Hultsjö (hällstänger) samt Rogberga och Sandse-
ryd enl. 16:o-samlingarna i LAL. — Bet. 2d. »h j äll e, hylla, etc.»., 
Rz 280 b. — Vittaryd: »litet j älle (ni) med hyllor att ställa 
mjölkbunkarna på nära taket», LAL. — Bottnaryd: »j ä lle n., hylla 
under taket i ett rum», 160: 10. — Edshult: .»j älle n., hylla 
under taket», LAL. — Bet. 6. Linneryd: »h ö n s aj ä 1 1 e, pinne som 
hönsen sitta på, vanl. belägen över fårkätten», LAL. — Långasjö: 
»j ä äl, hönsbur uppe vid taket», LAL. — S. Sandsjö: »h ö n e- 

jäll e», LAL. — Kulltorp: »h önsahjäll e, en stång med hylla 
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under i ladugård för hönsen i äldre tid», LAL. — Skärstad: 
»h j ä 11 e n, sittpinnen (för höns)», 1255: 2. — Askeryd: »h ö n e-
h j äll e, hylla för hönsen i ladugård», LAL. — Linderås: »h ön s a-
hj äll e, ställning (bur) i taket för höns», LAL. — Kläckeberga-
Dörby : »Men gå under höns aj äll en och låt hönan skita dig i 
huvudet och säg sen, att det är ödet! Nej, du hade inte haft under 
höns aj ällen att göra.» H. & E., Folkminnen, Sv. landsm. IX. 1, 
5.457. — Kråksmåla: »h j älle in., hönspinne», LAL. — Bet. 8d. 
»hjälle m., skulle, höskulle etc. » , Rz 280b. — Angelstad: »h j äll ä, 
vind, loft, ränne», LAL. — Berga: »h j äll e, skulle», LAL. — 
Aneboda: »hjäll e, höskulle», LAL. — Linderås: »h ö hj äll e, hö-
ränne; benämn. anv. ej nu», (1940), LAL. — Nydala: »hjäll e, 
på tvärbjälkarna i ladan läggas bräder el. stänger. Det sålunda 
avskilda rummet under takåsen kallas j älle n eller j älle t. Anv. 
f. förvar, av halm.» LAL. — N. Sandsjö: »h j äll e, stång eller 
stänger i ett höloft», LAL. — Alseda: »j ä 11 e, stänger strax under 
takresningen (för hö)», 7911, s. 42. — Tillägg s. 298 f. 

Östergötland. hjälle m. Bet. 1 c. Björkeberg, Ledberg: »h j äl 1 e, 
en ställning hvarpå hö o. d. upplägges till torkning», Witterhet o. 
hävd, ULMA 65: 42, s. 10. — Tjällmo: »j ä 11 e m., hässja (för hö)», 
175: 58. — Hällestad: »j älle m., breda, i marken nedsatta stegar, 
mellan vars pinnar slanor lades, varpå ärter, bönor, lövkärvar o. d. 
lades till torkning. Användes sällan numera. Ingen avdelning 
inomhus kallades hjälle», 2084. — Skeda-Slaka: »j äll e f. (1) = 
hässje f.», 175: 86. Slaka tillhör e-målsområdet, äv. Stjärnorp f.! — 
Jonsberg: »j äll e, träställning att torka ärter eller klöver på», 186: 2. 
— Tjärstad: »hjälle m., hässja; är t hjälle ni., ärthässja», muntl. 
uppg. av adj. P. Aggemark 1934. — Regna: »Ii.j ä lle m., hässja», 
samma meddel. — »j ä 1 1 e, ett slags hässja, hvarpå det för vin-
terfodring afsedda löfvet upplägges», 175: 47. — Kisa: »j äll e 
s. in., ställning att torka på; j ä Ile v. hänga upp (löv till torkning)», 
A. T. klander, 10220. — Grebo: »j ä 11 e m., en hjälle bestod av 
två kraftiga trästolpar, som voro nedslagna i jorden. Dessa voro 
försedda med ditspikade pinnar, mellan vilka slanor lades.» K. E. 
Johansson, prosem. upps. ht. 1934, ULMA, s. 9. — »h j äll e, häs-
sja», muntl. uppg. av doc. G. Granberg 1934. — Vårdnäs: »h jäll e, 
hässja», samma' meddel. — Vist: »h j äll m., hässja», prof. N. Lind-
qvists ordsaml. i ULMA. — Ödeshög, Ulrika, Nykil, Skönsberga, 
Tåby: »h j ä Ile m., torkställning», rektor E. Törnquist, 1171: 1 
(Ulrika har b. f. j ä 1 In, Skbga o. Tåby j älle n). — Mjölby: »j älle 
m., ställning best. av lodräta stolpar försedda med pinnar, på vilka 
stänger vila. Dessutom med tak över (för hö 1. löv).» 225. — Jfr 
klander, Konsonanterna II, s. 74, som utom för nyssnämnda 
s:nar även nämner »hjälle, torkställning» från Krokek, Rystad, 
Risinge, Tjällmo, Stjärnorp och Vinnerstad. Från Krokek är upp-
teckningen av T. Fogelquist, 175: 113. — Äldre uppgifter finnas 
härom hos Rääf från Ydre, Lönnberg från Ö. Eneby, Risinge och 
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Gryt, samt hos KaMn och NyAn. I sms. från Vist: »j älls tån g, 
vågrät stång i hässja», N. Lindqvists saml. — Till denna betydelse-
grupp hör väl också ett belägg från Dals hd (Rogslösa, Källstad, 
Örberga etc.): »dö s ahj äll e m., ett slags hölada, ett på stolpar 
vilande kupigt tak», 7238, s. 15. — Nära bet. 1 c står också följande 
belägg från Risinge: »j äl I e m., ställningen som torven lägges på 
för att torka», 302:1. Bet. 2a. V. Ryd: »j äll e m., träställning 
i badstuga för torkning av lin — i basta hang linet på j älla», 
15967. — Bet. 2 e. »G äl 1 e, ställning i taket i bondstufvor att 
torka bröd, ärter etc. på», KaMn, Östg. Dial., s. 11. — Ydre: 
»Jäll e, stäng& i taket att torka något på, j ällstänger, Ydre», 
Ihre, Ms 100: 20a i UUB (eft. utg. av dial. lex.). — »h j äll e s. m., 
en under taket hängande ställning för torkning af hvarjehanda. 
Hj älls tång s. f., stång uti denna inrättning.» Rääf, Ydremålet. 
— »hj äll e - stång f., stång uti ställningen i taket, hvarpå kärl 
o. d. upphänges. Og., »Rz 280b. — N. Vi: »sov el shj älle, att 
hänga upp sovel i; kl ädh j älle, att hänga kläder i», 10221. — 
Ulrika-Nykil: »j äll, stänger på krokar i taket, i vilka upphängdes 
en del saker till torkning; h j ä llstån gs k r o k, krokar, ringar i 
vilka hjällstängerna hängde», 175: 115c. — Jonsberg: »jäll-
stång, par stockar in i stugan, varpå brödspett kunna sättas», 
175: 131. — Stjärnorp: »hjällstång f., stång i e jäl le (!) att 
hänga upp saker till torkning på», 175: 65. — Vist: »h j ällstån g, 
stång i taket, på vilken man lade upp virke o. d. till torkning», 
N. Lindqvists sam!. — Hit får väl också föras ett belägg från 
omkr. 1750: »Gäl le s. m., ett rum under taket, hwarpå bröd torkas 
och redskap förvaras», C. Nyr6], excerpt i ULMA efter ms. i Lind-
köpings stiftsbibl., Sv. spr. 22, 1. fol., 32 v. — Bet.. 2 d. Hit eller 
till föreg. betydelsegrupp kan föras Rz 280 b: hjälle »hylla, stänger 
eller ställning i taket etc.» Bet. »vanlig hylla» är annars okänd 
i ö. Sverige. 

I östgötamål förekommer också verbet hjtilla, t. ex. i Regna: 
»hjälla upp, lägga upp till torkning på humlestänger», 5884, s. 60. 

Öland. Därifrån saknas hittills alla belägg för hjälle. En 
särskild förfrågan genom av ULMA. utsänd undersökare sommaren 
1942 gav negativt resultat från alla undersökta socknar. 

Gotland. hjälle m. (j äll e m. Neogard 1732, Bach& 1830, P. 
A. och C. Säve samt H. Gustavson; hj älla in. Sahlsten 1799; 
j ällä, hj ällä, C. Säve från Fårön). — Bet. 2c. »en k y tj älle, 
när en hop kiöt hänger under taket att torkas», Neogard. — »kött-
förrådet hängande under taket midt för spisen att torkas», Sahlstens 
sml. — »kött som hänger på spett», BaclAr. — »ställning, hvarpå 
kött eller annat upphänges i taket, äfven hela den upphängda 
köttsamlingen», OS. — Alskog: »ställning, hvarpå kött hänges i 
taket.» — Fårö: »köttsamling som hänger (sopbacke?)», CS. — 
Ordet kythj äll, -hjälle, -hj älli enl. Säve—Gustavson (s. 509) 
bel. från Fårö, Lau, Bunge och Rone. — Bunge: »torka sina hanklar 
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på gälltr e ä», Erlandsson, Museet i Bunge, s. 15. — »h jälltr ä, 
(Fårön), tvenne ribbor, spikade tvärs under 'Halma,' vid spisen 
på hvilka tvenne slåar hänga kytstängunar (f. pl. det) med köttet 
på; 5 å 6 kvarter lång käpp, som hängde tvärs framför spiseln i 
taket i band, hvilka (t. ex. om  nättterna) kunde sänkas ända ned 
framför spiseln, där man hängde strumpor, kläder och trådhärfvor 
att torka. Stundom hade man två slika; en nära intill, en ett 
stycke ifrån muren, då man därpå kunde lägga pärkar och trä att 
torka» (bild). Gotl. ordb. s. 338. -- Vall: »k y ttj ä 1 1 e, [bestod av] 
ett nöt, två svin och åtta får, möjl. någon gåshalva; det ansågs 
för rikedom att ha mänga k y ttj ällar; det var kistor på vinden, 
vari det saltade och rökta köttet förvarades.» H. Gustavson 1942, 
15397, s. 9 f. — Bet. 8 d. Alskog: »lag av räckor, som vid • 
tröskning läggas över ladan från ett loft till ett annat: 'nå ska vör 
ha iälln in'», H. Gustavson, Gotl. ordb. 

Närke. hjälle m. Bet. 1 b. Vinön, Länna s:n: »g älle för tork-
ning af gösnät. Äfven hvarje spira — här med hvar sitt par (i 
regel) i båge till stammen böjda grenar bibehållna — kallas gäll e, 
således 4 gällen (n.?) med sina två gäll s tänger, på hvilka de 
näten uppbärande spetten uppläggas.» I. Arwidson, Anteckn. om  
fiskredsk. s. 11. — Bet. le. »1 öv -hj äll e el. löv-hjäll m., löf-
hässja», Rz 280b. — Bet. 2c. Lillkyrka: »j älls tån g, stång som 
hänger i taket att hänga upp bröd på.» 41: 160. — »j äll kr o k, 
krok som j äll s tängern a hänga i», 41: 160. — Tillägg s. 298f. 

Södermanland. hjälle m. Bet. 1 e. Enligt T. Ericsson, Grund-
linj., s. 198, finnes ordet är th j äll e »inre-söder-västerut» i land-
skapet. — Björkvik: »ä r tj ä 11 e — — riktigt gammalt, di j äll a 
ärter o hö o allting — — en j äll e.» T. Ericsson 1914, 881: 1 a, 
avskr. 10465: 1. — Lerbo: »ärtjälle — ha på j ä 11 er — — 
jälla r», T. Ericsson 1914, 881: 1 b, avskr. 10465: 6. Björnlunda 
»är thj älle m., G. 01Mn, 5563. — Bet. 2c. Tumbo: »j ällstång 
f., de stänger, på hvilka brödet hängs upp under taket», 41: 86. — 
Floda: »j äl 1 s tång», 41: 26. Bet. 6. Akers hd (Härad): »kakk, 
kakk! säger hönsa på gällen» (i visa), Gust. Ericsson 347: 53, s. 162. 
— Se tillägg s. 298f. 

Västmanland, hjälle m. Bet. 2 a. V. Färnebo: »hj älle m,, 
hylla i taket i badstu», ULMA, Västra. ordb. — Bet. 2 e. Nor-
berg, Linde, V. Färnebo, Kolbäck, Nora, Grythyttan, Ljusnarsberg, 
Säterbo, Ramsberg: »h j älle ra., torkställning i tak, bestående av 
krokar och i dem hängande stänger, varpå bröd, korv o. d. upp-
hänges», enl. belägg i Västmanl. ordb. i ULMA. — »B r ö dgäl le 
kallas then som man hänger eller lägger bröd uppå», Herweghr, 
s. 51, 56. — Norberg, Västanfors, Ramsberg, Ljusnarsberg, Svedvi, 
Munktorp, Odensvi, Köping, Kungs-Barkarö, Säterbo, V. Skedvi, 
Fellingsbro, Näsby, Viker och Nora: »h jälls tån g f. stång till 
hjälle», enl. Västmanl. ordb. i ULMA. — Fläckebo, V. Färnebo, 
Kumla, Gunnilbo, Lillhärad, Himmeta: »g ällstån g = kronstång», 
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N. Nygren excerpt fr. Västerås museum, ULMA, huvudsak'. 1800-
talskällor, bouppt. etc. — Kumla, Himmeta: »gäll k r k ok, att 
hänga gällstängerna i», N. Nygren a. st. — Bet. 2d. »gäll e, hjälle, 
hylla under taket, som man lägger något på», Herweghr, s. 51, 56. 
— Bet. 4. Fläckebo: »hjälla v., man gällä upp ko, som ej 
kunde stå», 11305, s. 3. — Bet. 9. »gälle — — item säng under 
taket», Herweghr s. 56, »cubile in edito loco domus. Potius seri-
bitur hjälle», s. 51. — hjälle »översäng» enl. s. 177 f. belagt 
från Möklinta, V. Färnebo, Norberg, Kumla, Romfartuna, Skultuna; 
hj äll s äng från V. Färnebo, Fläckebo, Norberg, Romfartuna, Gun-
nilbo, Skultuna och Linde. 

Uppland. vanl. hjälla m. (f.). Bet. 1 b. Hållnäs: »linhj äll a 
m., ställning att torka linor på» (vid fiske), 303: 572. — Bet. 1 c. 
Vätö: »hj äll e jal s. träställning att torka ärter på», Schagerström, 
Vätöm., s. 27 (§ 137 e), Ord!. — Bet. 4. V. Lövsta: »hj äll a m., 
göra hjälla åt kon ställning i bås åt sjuka kor», egen uppt. 
1935. — Bet. 9. hj älla »översäng» enligt s. 175 f. belagt från 
Fjärdhundra: Nora, Östervåla, Harbo, Västerlövsta, Enåker, Hudd-
unge, Norrby, Tärna, Torstuna, Härnevi, Vittinge, Österunda; från 
Tiundaland: Skuttunge (?), Tillinge, Biskopskulla, Giresta, Hjälsta, 
Litslena, Husby-Sjutolft. 

Dalarna. hjäll, hjälle m. (j äll e, -a i Älvd., Mora, Venjan, Orsa, 
Soll., Ål, Floda, Transtr., Bjursås; j äll i Venjan, j äl a o. j el a i 
Malung o. Lima; om vokalförlängn. i de båda sista s:narna if. -11 
se Levander, Dalm. I, s. 79). — Bet. le. Älvdalen: »1 ö v hj äll, 
botten i lövlada», 4394, s. 61. — Transtrand: »j äll e m., tork-
ställning för löv, vilken uppsattes mellan träd i skogen», 9542, s. 
52. — Bet. le. Älvdalen: »k ött-h j äll m., anordning till förva-
ring av nysfaktat jaktdjurs kött på jaktplatsen, jfr k ö tt- h äs sj a. 
— — Köttet förvarades ej någon längre tid på den, utan endast 
medan blodet rann av.» 7786, s. 76. — »Han hade en sturan 
j älla = anordning för förvaring på jaktplatsen av skjutet djurs 
kött.» Levander, Dalm. ordb. — Bet. if. Älvdalen: »hj äl le m., 
korslagd ved (i rostningsbål för myrmalm)», Skansvakten 1928, s. 
14. — Bet. 2 b. Älvdalen: »r ök h j äll m., en rad bräder, lagda 
tvärt över åsarna i ett eldhus, troligen med avsikt att set ej skulle 
regna ned i kittlarna.» Åsen. Enl. teckning i Dalm. ordb. har 
denna art av hjäll även brukats vid rökning av kött och fläsk. 
Denna uppg. bekräftad för V. Dalarna genom uppg. av 0. Bannbers, 
N. M. 1942. — Bet. 2c. Älvdalen: »hj äl le m., förvaringsplats 
uppe under taket i stuga eller uthusbyggnad, bestående av grövre 
eller finare stänger», Åsen enl. Levander, Dalm. ordb. — »fle sk-
j älln bf., stänger under taket etc., på vilka man hängde upp fläsk 
till torkning», 8870, s. 24. — »hj äll, anordning med trästickor 
under taket inne i stugan avsedd att därå torka bröd, kött etc.» 
Levander, Dalm. ordb. — »ek o rr k öttshj äll», 6421, s. 49 — 
»k ött hj äll, på takstängerna upplagda spjälor, på vilka kött hänger 
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till torkning», Åsen, eft. Levander, Dalm. ordb. — »b r ö dh jäll 
m.», Levander, Dalm. ordb. — »b rådhjäll a, -n, m., ställning, 
hylla i taket, hvarpå brödet uppsättes att torkas. Utom vid hög-
tiderna, hvartill bullan bakas, begagnas i Ö. Dl. allmänt s. k. tunn-
bröd, liknande ett gråpappersark, ehuru till formen cirkelrundt. D.» 
Rz 280 b. — »b r ö dhj äl 1, takstänger med brödkakor till torkning 
(synon. brödhång, brödtak)», Dalm. ordb., ULMA. — »h j ä 11; hög-
stång, en av de på tvärbjälkarna vilande stänger, som tillsammans 
bildade hjälle n», Dalm. ordb. — Mora: »j äll a m., på de inre 
takåsarna i stugan liggande smala stänger jämte därå liggande 
börda av kött, bröd ete.», Oxberg, Dalm. ordb. — Floda: »h j älla 
m., stänger i taket på vilka brödspetten läggas», 11613, s. 3. — 
»b r ö dhj äll a», 0. Bannbers, 309. — Norrbärke: »br ö dhj äll f. 
(1), de på h j ä 11 stängerna upphängda brödspetten», 349: 1. — 
Grangärde: »en h j älla bröd, h j äll stänge r», uppt. 1934 av J. 
Ejdestam; »brödhjälle, -n, brödspett på hjällstänger», 0. 
Blixt 1943. — St. Tuna: »b r ö d hj älla för torkning av bröd», 
uppt. 1934 av J. Ejdestam. — Älvdalen: »k är lv e d s hj äl 1, bf. 
dat. kräldwia-jällam, för torkning av laggkärls virke » , 3517, s. 14. 

Mora: »s t a v uhj äl 1 tvenne parallella stänger i stugan vid taket, 
på vilka laggvirke förvarades», 10845, s. 27 (Oxberg). — »De in-
vändigt i stugan längsgående åsarna kallades s tu gu hj äll n, där 
a dom bruka tårrk kräldvidn», F. Rombo 1936, sv. på frågel. 
Husbygge IV, s. 15 f. — »s tick hjällan bf., stänger uppe under 
taket jämte därå liggande lysstickor», Oxberg, 8394, s. 11. — 
allm. »h j ä 1 1, mellantak i mosstack», Levander, Öv. Dal. bondek. 
I, s. 201. — Älvdalen: »g il ler hjäl 1, tak, flake av grova stockar 
i en björnstock», Levander, a. a. I, s. 8. — Bet. 5. Grangärde: 
»b j ö r n hj äl 1, -n, i träd vid björnjakt», meddel. av 0. Blixt 1943. 

Bet. 6. Ål: hjäll, sittplats åt hönsen», Levander, 2262:3, s. 
68. — Bet. 7. Älvdalen: »f rat-hjäll, anordning att ligga på 
framför elden vid snuva» (se bild 40), Dalm. ordb. — Bet. 8 b. 
Älvdalen: »k nekt h j älle m., läktare för soldaterna i kyrkan», 
muntlig uppg. av L. Levander 1934, även Dalm. ordb. Bet. »läk-
tare (även i kyrka)» uppges av Dalm. ordb. för övrigt för Lima, 
Transtrand, Malung och Floda (även uppg. direkt av fil. kand. 
Niss Hj. Matsson 1934). Bet. 8 e-8 d. »Hj äll m., f äus - hj ä 11, 
def. hjäll'n, pl. hjällar m. 'Ö -hjälln m. def., höskullen. Dl. 
(Elfd.)», Rz 280 b. — Älvdalen: »hjälle fanns i bur, i fähus och 
stall», Dalm. ordb., Levander. — Orsa, Skattungbyn: där användes 
hjälle endast om skulle i fähuset, 5654, s. 38. — Mora, Oxberg: 
»spiltrummet i stallet har mellantak, och detta s. a. s. utifrån be-
traktat, kallas h j älle», Dalm. ordb. — Transtrand : »I gården hade 
man stall med skulle, s t all s hj äl 1, ovanpå», Jirlow 1934, 9542. 

Älvdalen har också hithörande verb: »hjäll a, lägga på hjälle», 
Dalm. ordb.; hjälle i bet. »skulle» är enl. Dalm. ordb. belagt från 
Älvdalen, Orsa, Venjan, Floda, Malung och Transtrand; f äh u s- 
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Bild 40. »Frat-hjälle» från Älvdalen, Dal. Enl. teckning av U. Rothman efter 
beskr. av J. Frost, Näset. Dalm. ordb. 

hjäll i Lima enl. Dalm. ordb. — Venjan: »budjäll, bodvind», 
Levander, Dalm. II, s. 10. — Älvdalen: »I Åsen användes hjälle 
endast om höskulle i stall. — — I Månsta fanns det i en gård ett 
fähus i två våningar. Man hade en hjälle, till vilken trampor 
(= trappor) förde upp, och uppe på hj äl len var getätan (krubban 
för getterna)», 3494, s. 81. — Lima: »Råghalmen lades upp på 
ladans hjälle (stängerna under taket)», Levander, Öv. Dal. bondek. 
1, s. 456. — »lano -j älle, vind över koven, öppen från förstugan», 
N. Hj. Matsson, Dalm. ordb. Bet. 8e. (hjäll ra.), »rum under 
taket, hvarest man ligger. Deraf fjå s-h j äll — — rum med säng 
under fähustaket. der pigorna, som vakta boskapen ligga», Rz 280 b. 

Övriga belägg för sovplats på fähushjäll enl. s. 156 f. från: Lima, 
Yttermalung, Nås, Ål, Sollerön, Rättvik (gäldar, jullar enl. 
Linné!), Mora och St. Tuna. — Bet. 9. »Hjälle, översäng>, belägg 
enl. s. 178 f. från: Orsa, Mora, Nås, Bjursås, Grytnäs, Folkärna och 
By (hj äll a f.). Se tillägg s. 299. 

Gästrikland. hjäll m. Bet. 1 b. Hamrånge: »hjäll m., tork-
ställning för nät», enl. muntl. uppg. 1932 av kand. E. Lemhagen. 

Bet. 2 c. Hedesunda: »hjäll m., stänger i taket», 15574, s. 2. — 
Bet. 4. Järbo: »när en ko blir ofärdig eller bryter sig, så att hon 
ej kan stå på benen, sätter man henne på två bockar, så att hon 
ej når i golv; kon säges då stå på hjäll», 480:3. — Åmot: »sätt 
hästar på hjäll» (då de ej kunna stå), 15574, s. 3. — Bet. 8e. 
Ockelbo: »j älln, bf., ligga på j älln, det var på ugnen det», egen 
uppt. 1935. — Valbo: »hjäll, liksom ett skåp på bakugnen, där 
barnen fick sova; det var varmt där», 15574, s. 2. — Hedesunda: 
»hjäll, utrymme på ugnen och bakom spisen», 15574. — Bet. 9. 
»Hjäll, översäng» är enligt kap. V: 1 ovan belagt frän Hedesunda, 
Årsunda, Hamrånge och Ockelbo samt dessutom i ramsa från Hede-
sunda, Valbo, Hille, Järbo och Hamrånge (bet. i ramsan möjligen 8 e). 

15-43169 Manne Erikeeon 
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Hälsingland. hjälle, -a m. Bet. 1 b. Norrala (Skärså), Enånger 
(Harald), Söderhamn (Borkbo): »gälla, pl. -ar, m., torkställning för 
nät», I. Arwidson, Strömmingsfiske, s. 54. — Bet. 5. Rengsjö: 
»Det började skymma i skogen, och han lära bygga sig ett hjäll 
(n.!) av grenar och sånt oppi ett trä», meddel. av dr I. Nordin-Grip 
1929. — Bet. 8 c—d. Skog: »hj älle m., glest innertak i fäbod-
stuga; skulle i fähus», meddel. av dr I. Nordin-Grip 1929. — Bet. 
8 e (?). Färila: »gälle, sovplats 'på muren' ovanför eldstaden», 
A. Lindqvist (Mowitz), Nåre ol, s. 72. — Bet. 9. »gälla och gäll e 
f., lafve, bänk; den öfre af tvenne öfver hvarandra stående sängar», 
Wennbergs Ordb. — Övriga belägg för bet. »översäng» enl. s. 
181 ovan från Skog, Delsbo, Alfta och Rengsjö (samt Färila?). 

Härjedalen. hjäll m. Bet. le. Linsäll: »1 övj äl 1 m., för att 
torka löfkärfvar trädas de på en stång, som sättes högst i luften 
mellan träd; många sådana kallades en lövjäll. — verb: hjälle 
UPP löf = lägga det i jäll», Nordlanders Ordb. ULMA 27. — Bet. 
8 b. Vemdalen: »hj ell m., loft i bur, galleri i en kirke eller 
lignende», Reitan, Vemdalsmålet, s. 34. — Bet. 8 d. Hede: »I ståle 
hade man många gånger hö, som var särskilt fint. Ovanför fanns 
en j ell — åsar, som man lade lösa bräder över. Där lade man 
upp det otröskade kornet», 1482:6 s. 938. — Linsäll: >>fj ö shj äll 
m., förvaringsplats för foder», 27. — Tännäs: »fj ös hj äll m.», 
1295, s. 85. — Hede: »hjäll i ladan», 1482: 6 s. 938. — Lill-
härdal: »fjöshjäll m.», 5040, s. 117-119. — Bet. 8e. Hede: 
»hj äll i stugan», 1482: 6, s. 927. Övriga belägg på bet. »sov-
hylla i fähus» ovan s. 159 från Hede, Linsäll, Tännäs och Lill-
härdal. 

Jämtland. hjäll m. Bet. 2 c. Åre: »k ötthj äll, en ställning 
av käppar, varpå rökt kött hängdes att torka», Geijers Åresaml. i 
ULMA. [Jfr hjäle m. och hjal m. i samma bet. från Åre, Mörsil, 
Mattmar, Offerdal, Frostviken, Hammerdal och Ström, i anm. till den 
etymol. behandl. av hjäll, samt synon. köttval från Åre (Geijer) och 
Häggenås (991: 1)]. — Bet. 6. »H ön sgäll e. Jämtl. Afdelt rum 
för hönsen», Ihre, Dial. lex. s. 74, jfr Hälphers, Saml. 2, Jämtl. s. 248. 
— Bet. 8 a. Myssjö: »hjäll m., läktare samt även annars övre 
rummet i ett boningshus», 465, s. 17. — Lit: »gell m., övre vå-
ningen i ett magasin — —», 1035:24, s. 6. — Åre: »j äll-1 av a 
m., lave på hjällen — — i härbärg», 1163: 1. — Undersåker: 
(om fjöskammaren) »trappan till hj ä I 1 en» (Vålådalen), II. Geijer 
o. J. Kjellströms fäbodunders. 1917, tillh. NM. — Bet. 8 b. Mys-
sjö: »hj äl 1 m. läktare etc.», se ovan, 465, s. 17. — Lit: »gel 1, 
— — även läktare i kyrkan», 1035: 24, s. 6. — Bet. 8 c. Mörsil: 
»Säd fanns i betydliga mängder å lafvarna i de två häbärgen, som 
stodo där vid bygatan. I dem hängde också flera års förlag af 
spicket kött och fläsk. De fyllda 'kjåtj alarn e' (spickeköttstäng-
erna) gjorde det nästan mörkt däruppe på 'häbärgsgällom' 
(vindarna)», E. Olsson, Mörsils sockenkrönika, s. 224. — Offerdal: 
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»häbbarshjäll in., där köttjalarna hängde i härbret», 1381:4. 
— Bet. 8 d. Offerdal: »Fähus — — med — — skulle eller gäll 
ofvanuppå», 1779 (se SAOB hjälle). Frostviken: »säujälln, får-
loftet», 1124, s. 18 f. — Åre o. Häggenås: »h j äll m., skulle», 
Geijers Åresaml. o. muntl. uppg. 1932. — Häggenås: »j äl 1 en, skullen, 
vinden, foderskullen», 4549, s. 35. — Mattmar: »s t a 11 hj äll», 443: 6, 
s. 62. — Rödön: »fjösjäll», 88:22, s.45. — Oviken: »fjöshjäll», 
1122: 1. — Stugun: »fähushjäll», 1381: 5, s. 36. — Jfr även 
sammansättn. m i tti h j äll, port hj ä Il »rummet ovanför porten i 
kornladan», ö v er hj äll och r öst hj äl 1 »den övre av två hjällar 
ovanför varandra i kornladan», hj äl 1 bj älk e »bjälke varpå hjällen 
vilar», h j ä llh ål »öppningen i taket i fjöset upp till hjällen», Åre, 
Geijers saml. -- Bet. 8 e. Hjäll i bet. »sovhylla», »sovloft», s. 
159 f. ovan från Lockne, Oviken, Hallen, Aspås, Häggenås, Rödön, 
Näskott, Mattmar, Åre, Frostviken. I ramsa dessutom från Ström, 
Hallen, Rödön, Klövsjö och Håsjö (Kälarne). 

Jfr även verbet kalla från Undersåker: »röken ha j äl 1 e -s e, 
säges när röken har samlat sig under taket (i fiskarboden vid Lill-
vallen i Ottsjön)», 13. Geijer, 1163: 2. 

Medelpad. hjäll m. Bet. 4. Indalsliden: »hj ä 1 1 m., träbädd 
på vilken kreatur upphissas vid sjukdom», 516: 1. — Holm: dets., 
354: 1. — Haverö: dets., 293: 1. — Bet. 5. Haverö: »h j äll 
uppbyggnad i skogen vid björnskytte», 293: 1. Bet. 8 d. Haverö: 
»hj äll m., ett slags vindsvåning i ladugården», 293: 1. — Bet. 8 e. 
Haverö: »h j äll, m., ett slags inre tak i en ladugård, som ej sträcker 
sig över mer än halva rummet. Begagnades förr som sovplats 
sommartiden», 250. I ramsa från Torp. 

Ångermanland. hjäll m. Bet. 2 c. »Bröd-hjäll m.», Rz 
280 b. Bet. 2 d. Vibyggerå: »h j äl 1 m., stor hänghylla», 2648. — 
Bet, 4 a. Arnäs: »legg på j äll n å äta kraftfore jussom korna», 
E. Odstedt. Bet. 8 d. Resele: »hj äl 1 m., skulle», 67:2. Bet. 8 e. 
Fjällsjö: »flickorna lågo på fähushj ällen», 1892. Bet. 9. »hjäll, 
översäng», s. 181 f. ovan från Boteå, Resele, Ådalsliden, Torsåker, 
Multrå och Säbrå, i ramsa från Boteå och Ramsele (event. 8 e). 

Västerbotten. hjäll in. — Bet. 4. Lövånger: »gäl d in., yal, 
»underbyggnad (bock 1. dyl.) under kor, som icke kunna nyttja 
benen», S. Larsson, Subst. i Vbott., s. 30, som även har belägg 
På denna bet. från Burträsk (f., äv. hos Lindgren, Ordb., gä1d 2, 
pa jällom), Byske (f.) och Bygdeå (enl. Lindgren aceld m.), Larsson 
a. a. 8.61. Bet. 8 d (trol. ej 1 e). Malå: hjälle fdl, loft för tork-
ning (?) av hö etc.», 1289: 1. Bet. 8 e (eller 9). Hj äll i ramsa 
från Degerfors och Skellefteå. 

Lappland. hjäll in. (?). Bet. la. Arvidsjaur (Baktsjaur): »Gäll 
för torkning av fisk» (i form av ett skjul med tak), se bi1d.35 hos 
P. Hellström, Norrlands jordbruk, s. 163. — Bet. 1 d. I fråga om 
lappska förhållanden: primitiv lave med eller utan tak, på vilken 
livsmedel in. m. förvaras. SAOB. — Arvidsjaur: »för torkning av 
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renkött använde lapparna ett tak stött av två stolpar. Det kalla-
des kött-j ä Il», 13640. — Malå: »h j ä 11 m., ett slags ställning ute 
till förvaring av mat», 1289 o. S. Larsson, Subst. i Vbott., s. 34. — 
Bet. 8 e 1. 9. Hj ällen = »ligghylla» eller »översäng», i ramsa från 
Stensele, Lycksele och Örträsk. 

Finland: 

Åland. Bet. 1 a. »Fisk hjälle m., å yttervägg av visthuset 
anbragt inrättning för torkande av fisk», Vendell, Ordb. — Bet. 1 c. 
»h j älla sv. f., torkställning för olika ändamål (ute, för potatisskaft 
o. d.)», V11. — Bet. 2o. Kumlinge: »h j äl 1 m., torkstång under 
taket», i sammansättn. »pär thj äll(e), torkställning för pärtor», 
VII. — Allm.: »b r ö dgäl la f., brödspett under stugutaket», VII. 
— »brödhjälle m., d:o», V11. — Kumlinge: »hjäll, hylliknande 
avsats bak ugnen (för kimmar)», VIL 

Österbotten. Bet. 1 b. Norra Vasa län: Pedersöre, Purmo, 
Jakobstad, Esse, Larsmo, Kronoby, Gl. Karleby, Nedervetil, Terjärv, 
Nykarleby: »hjälle m., torkställning under bar himmel (för sköt 
och not)», Vli. — Pedersöre: »n äthj äll e m., nätgista», VII. — 
Öarna i Kvarken: »hj äl la m., vågrätt på stolparna hvilande stockar, 
försedda med pinnar eller qvistar, på hvilka strömmingsnät hängas 
till torkning». Rz 280 b. — Allm.: »hjälle m., torkställning 
(stänger) under stugutaket», VII. — Pedersöre: »gällare m., 
stänger under åtugutaket, avsedda till att förvara bröd 1. lysved-
stickor», Vii. 

Åboland. Bet. 1 b. Hitis, Nagu: »hjälle m., torkställning 
under bar himmel (för sköt och not)», V11. Bet. 2 e. Kimito, Nagu: 
»h j ä 1 le m., torkställning (stänger) under stugutaket», V11. — Bet. 
2 d. Finnby, Kimito, Pargas: »hjälle m., hylla», V11. — Nagu: 
»hjälle m., vägghylla», V11. — »sk ö t hj äll e m., bred hylla i 
uthus, på vilken skötar hållas», Wessman, Ordb. — Föglö: »hjälle 
m., mindre hylla ovan dörren», VII. 

Nyland. Bet. 1 b. V. Nyland: Bromarv, Tenala, Pojo, Ekenäs, 
Karis, Snappertuna, Ingå: »hjälle m., torkställning under bar 
himmel (för sköt och not)», V11. — Ingå: »näth j äl I e m., nätgista», 
VII. — V. Nyland, Nagu: »sk ö t hj äll e m., lång stång på vilken 
en sköt hänges att torka», Wessm. — Bet. 20. Allm.: »h j äll e 
m., torkställning (stänger) under stugutaket», VIL — »p är t hj äll e 
m., torkställning för pärtor», VII. — Ingå: »s tick hj äl le m., ställ-
ning på vilken pärtor förvarades», VII. — V. Nyland, Hitis: »hj äll-
s tång, hjälla», VII. — Borgå, Sjundeå, Pyttis, Finnby och Hitis: 
»b r ö d hj ä 11 e m., brödspett under stugutaket», V11. — Ingå: »gäl-
lare in., stänger under stugutaket, avsedda till att förvara bröd 1. 
lysvedstickor», VII. — Sibbo: »b r ö d gällar e m., i samma bet.», 
VII. — Ingå: »ostj älla, -n, m., ställning hvarå ost torkas», Rz 
280 b. — M. Nyland: Sjundeå, Kyrkslätt: »hj äll a f., torkställning 
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för olika ändamål (inne under taket)», VII. — V. Nyland: »o s t-
h j äll e m., ställning varpå ost torkas», VII. — Borgå: »b ö s s hj äll e 
m., spikar eller knaggar för bössor», VII. 

Estland: 

Bet. 2 c. Wichterpal: »hällar m. pl., takstänger (ovan ugnen)», 
Vendell. 

Norge: 

Norsk riksmålsordbok, utg. av Knudsen—Sommerfelt, har 
under ordet hjell följande betydelser upptagna: 

Stillas av lange stokker, lagt parallelt på solide og hoje bukker 
og med overliggande smekre tverrspirer, sa3r1. brukt til fiske-
toning i friluft. Bet. 1 a. 

Dialektalt om landsens forhold: 
halvgulv, loft av lose bord over tverrbjelkene, sxrl. over et 
fjos, en loe eller i en (eldre) bondestue (ofte brukt til sovested); 
= bet. 8 a—e, 
vegghylle; = bet. 2 d. 
»hylle», avsats i fjell; = bet. 12. 

Allmänt. »Hjella v. a. (-ar), danne et Loft eller Stillads. hj ella 
s eg, om Rog og Damp: leegge sig i ett fladt Lag (ligesom et 
Loft) i en viss Afstand fra Grunden.» Bergens stift, Aasen, No. 
ordb. 293. — »j adla, Hardanger. Overhovedet: danne el. see ud 
som et vandret Lag i en Afstand fra Grunden. »Smaal'n jaha se 
fint i Li'n», Smaafamt danner sligt et smukt Lag. Hallingdalen: 
Gol. »Solee jaha (se)», Solen danner et Lyslag. Og v. n. »Toka 
jeddar», Telemark: Mol., Ross, No. Ordb. 

Hjell m. Aasen, n. Ross. — Bet. 1 a. Bergentrakten: »Jell, 
Hj el I s., et ophoiet Sted, enten til at torre Fisk eller andet i, eller 
til at have Udkik fra. — — Deraf: Fiska-, La x a-h j el 1.» — 
»Fiska-j ell (-h j ell) s., et aabent Huns eller Hytte, hvori man 
toner Fisk. isl. fiski-hj allr.» Christie, Norsk Dial.-Lex. (18204). 
— Nordland: »h j el 1 m. Stillads, Reekke af jxvnsides liggende 
Stienger eller Stokke paa et hojt Underlag. I Nordland iswr om 
de store Stilladser, hvorpaa Fisken opha3nges til Torring.» Aasen. 
Härtill: »fiske hj ell m., Stillads af Steenger til at torre Fisk paa»; 
»hj ell-agtar m., en som vogter Fiskehjellerne i Torringstiden», 
Nordl.; »h j ell-bru k n., -vid m., Materiale til en Fiskehjell», 
Nordl.; »hjell-fisk, som er torret paa Hjell», »hjell-leiga f. 
Leie af en Fiskehjell og Betaling derfor», Nordl., »h j ell-st d e 
n., Sted at sa3tte Hjell paa», allt från Aasen bet. 1. — Bet. 1 g. 
»Tj or e hj ell m. et Slags Tja3reovn, dannet som et Stillads over 
en liden Hule eller Grube», Aasen. — Bet. 2 a. Gudbrandsdal: 
»Hj el 1 ene hvor kornet anbragtes under torringen» (i badstugan), 
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Sandvig, De sandv. saml. 1928, s. 120 f. Dovre: »I Stetesdalen og 
Telemarken samt paa Dovre bruges [badstuer] fremdeles som torke-
hus for korn. De Sa3tesdalske badstuer er ganske smaa hus; ovnen 
er en tarvelig rokovn, som na3rmest ser ut som en stenrois. Oppe 
paa veggen findes en bred hylde, pall eller pad, hvor kornet 
ltegges til torking. Badstuerne paa Dovre er sterre hus med en 
stor velmuret rokovn; de har ogsaa en hj ell til torking og melt-
ning av korn.» Visted, Vor gamle bondekultur s. 72. — Bet. 2 d. 
I sydv. Norge formen hjell m., i Nordhordland, Telemarken J all 
el. Ja dl; Hardanger, Je d d; Sätesdal, Kjell; Söndhordland, Ryfylke, 
Jäderen, Kj a dd, vid Mandal; på andra ställen hylla el. hill a: 
»en Hylde, et opslaaet Bret paa en Va3g», Aasen bet. 3. — Bet. 
»Hylde osv.»: Tinn i Telemark, Jell; Voss, Je dl; inre Sogn (År-
dal, Lärdal), Jo dl; västra Telemarken, Je d d'e; Mandal, Kjell; 
Mandal och Lister (de övre bygderna, ovanl.), Kj add; Rogaland 
(Ryfylke, Jäderen och Dalene), Röldal, Söndhordland, Kj ed! och 
Kjted'l (lång vokal) »medens 'Hydla' her og flere Steder er flere 
forbundne parallele Brtetter under hinanden, f. Eks. en Boghylde», 
uppg.. enl. Ross. — Vest-Agder: »kj e dl, hylle», P. Kydland, 
Gylandsmålet, s. 32 (52). — Solör: »j ell e "m., et slags hylde», 
Larsen, Solormålet, s. 136, 162 f. — Bet. 8 a, jfr 8 el — Bet. 8 b. 
Orkdal: »J ell og Kjell, om Galleriet i en Kirke», Aasen bet. 2. 

Röros: »hjell m., loft i bur, galleri i en kirke eller lignende», 
Reitan, Rörosmålet, s. 129. — Bet. 8 c. Hj ell m. »et Stamge, Loft 
i et Huns; sa3dvanlig dannet af sammenlagte Stamger eller luso 
Fjele. Fj oshj ell, Lede hj ell. Brugt i de nordlige og eistlige Egne, 
i Formen J ell (mest alm.), Kjell Orkdal (Meldalen), Sj ell, norra 
Gudbrandsdalen; vid Trondhjem: Hell (Lervig) og hl (Stjordal)». 
Aasen bet. 2. — »Fjo shj ell m. Staldloft», Aasen. — Bet. »Loft 
osv.» ytterligare känd från Innherad i Trondhjems stift (Skogn, 
Innen:Ta), H e ell och H e el; Gauldal, Selbu och n. Österdal (Os), 
K j a311; Tinn i ö. Telemarken, J ell (»sammestads J all i anden 
Bet.»)— »Jtelv n. det sammei Fjosjtelv, Laav(e)ja31v, Tresk(e)- 
j 93 1 v , Nordland (Ofoten); maaske fremvirket ved Golv eller Gylve.» 
Ross. — Röros: »h j ell m., loft i bur» enl. ovan, Reitan, Rörosm. 
s. 129. — Bet. 8 d se föreg. — Bet. 8 e. »Hertil ogsaa: J all, om 
et lidet Sengeloft i en Stue, Hallingdal, Numedal. (Jf. Trev, Lem, 
Skukk, Til, Skjeldtil)», Aasen bet. 3. Övriga belägg på »sovhjäll» 
se s. 160 f. ovan från Gudbrandsdal, Hallingdal, Numedal och Sör 
Tröndelag. — Till bet. 8 e jfr den närbesläktade bet. »hj ell, lade-
gulv» som anföres från Selbu av Torp, Nyno. etym. ordb. — Bet. 10. 
»J ell, Hjell s., et ophoiet Sted — — til at have Udkik fra. Deraf: 

Laxa-h j ell.» Christie, No. Dial.-Lex. (v. Norge, Bergen-trakten). 
»Laxa-gilja, Laxa-h j ell s., en Stillads, hvorpaa Fiskeren sidder 

ved en Laxeverpe, for at see naar Laxen gaaer ind i Noden», Christie 
a. a. — Västagder (Holum): »Hj ell n. (1), Stillads etc., sterlig for 
Laksefiskeri = Mara» (»et trappeformigt Stillade paa Strandbredden 
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for Laksefiskere», Trondhjem, enl. Aasen), Ross. Jfr Christie, G i 1 lj a, 
Aasen, Gilja, Gi 1 dr a, Mara. — Bet. 11. »J e dl (kort e eller ca), 
Iis- eller Sneebro over et Vandlob.» Enl. Ross från Ryfylke (Sul-
dal, ,Saua), Röldal: »Ii sj e dl, S n oj ed!.» I samma område brukas 
»Kj e d 1» i Aasens bet. 3 (= Bet. 2 d). Bet. 12. hjell m. »en 
Terrasse, en flad Forhoining paa Jorden. Sjeldnere. I Hallingdal 
Jall (?), s. hjellendt. I Telemark (Vinje): J edd med Fl. Jed dir 
(Hjeller). Hertil adskillige Stedsnavne: Hjelle, Hjellen, Hjellarne; 
ofte feilagtigt skrevne »Gjelle» o. s. v. (Jf Eng. h ill, en Hoi), Aasen. 
Ross har på denna betydelsegrupp tillägget: »Hallingdal (Numedal?) 
og Tinn i Telemark: J a 11.» — Om ortnamnen på hj all och h j el 1 
se 0. Rygh, Norske Gaardnavne 19, Reg. och Indledn. s. 55: »h jallr 
m. (gen. hjallr, dat. hjalli, flt. hjallar) brugtes i det gamle Sprog 
og bruges endnu i forskellige Betydninger, der kunne sammenfattes 
i Begrebet: noget fladt, som ligger hoit. Saaledes — — et fladt 
ophoiet Parti paa lavere Grund, en flad Afsats i en Li eller en 
Fjeldside (en Terrasse). Fra de to sidste Betydninger udgaar en 
vidstrakt Anvendelse i Stedsnavne. I disse findes ogsaa en svagt 
boiet Form hj a 1 li (gen. o. dat. hjalla, flt. hjallar), der ikke kan 
sees at have vret brugt i andre Betydninger end de to sidstnfflvnte. 
Paa de fleste Steder lyder Navnet nu Hj e 1 1, men har forovrigt 
paa eine Steder afvigende Udtaleformer: Kj 33 1 1 , Kj aed 1 (i Stavanger 
Amt, der tidels skr. Tj el 1, i Orkdalen och Gauldalen), Hi 1 med 
langt, lukt i (Stjordalen), Hell med lukt e (andre Steder i Ina-
herred); det oprindelige Hj all er bevaret i Hallingdal og Numedal.» 
Under samma betydelsegrupp (Aasen 4) hör också adj, hjell en dt 
»om Jord: terrasseformig, lagviis opstigende.» Hallingdal: »ja 1 1 en t», 
Aasen. Som en särsk. bet. (5) upptar Aasen »en smal Flade eller 
Tva3rsti i en Klippe Flaa, Afsats i en Bjergside)» från Nord- 
hordland: J ell, Hardanger: J all. Ordet ersättes på andra håll med 
Hylle eller Hill a. Se även tillägg s. 299. 

Danmark: 

Ordb. over det danske Sprog har för hjald betydelserna: 

Forhoining, stillads, tribune -= Bet. 10. 
(Dial., isEer jy.) loft eller stfflnge (af lose sttenger) i en stald 
eller lade; isaer hostmnge = Bet. 8 a, c—d. 
En nekke inter eller pinde, der er anbragt parallelt med mel-
lemrum i nogen afstand- over gulvet i honsehuset og hvorpaa 
hönsene sove om natten = Bet. 6. 
(Dial.) galgelignende stillads (af opretstaaende stolper med tvxr-
lwgter) hvori fisk hxnger till toning; ofte i ssg. fiskhjald 
= Bet. 1 a. 
Sted i skorstenen, hvor man toner brwnde = Bet. 2 c. 
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Hjald n. eller m. och Hjal n. eller m., äldre danska Hjald, 
Hjceld. Kalkar, Ordb. 1 materialsamlingen har medtagits blott 
uppgifter från tryckta källor. 

Bet. 1 a. Hjal(d), dial. »galgelignende stillads», bet. 4 i ODS. 
Skagen: »Hiel, Giel, Haus, hvori Fisk -kines», Olavius 1787 enl. 
Ordb. over d. da. Spr. — Thyland, Thisted amt, Stenen, Hjörring 
amt: »h ield eller h i el, pl. hiell er, et Slags Stillinger (liig en 
Galge), eller enkelte Stolper, der reises ved Huusene langs Stranden, 
med Toug udspendte imellem samme, og hvorpaa Flyndre eller 
Kabliau, Kuller og andre Fiske av Torskesla3gten op1a3nges, tildeels 
paa Reeb, for at torres.» Molbech, Da. dial.-lex. 1841 (cit. Aagaard 
för Thy, Olavius för Skagen o. Brink-Seidelin för Hjörring). — 
Vendsyssel, Lild sogn, Agger: »hj el d, jell, bf jellen, pl. -er, et 
stillads af stolper, der er nedgravede i jorden med vandrette stenger 
imellem til at torre fisk på», Feilberg, Ordb. — Bet. 2 e. »Sted i 
skorstenen, hvor man toner brtende», ODS, bet. 5. enl. ovan, som 
citerar: »Brenne hun er paa Gj allen» från Iris 1800 och »Jel d 
(er) en skorsten» från M. Moths handskr. ordb. fr. slutet av 1600-t. 

Bet. 6. »En rtekke legter — — i honehuset», ODS, bet. 3 enl. 
ovan, som citerar Moth för formen hj al d. Vidare:» Vi er mange 
[hönor] sammen paa Ej al et» och »i det hun [hönan] kom til Hj al s» 
(H. C. Andersen, Det er ganske vist). Jfr Kalkar, Ordb.: »de Trtemmer 
Honsene sidde paa.) — »Hj a I (cl), brädloft, hönsvagel», Beckman, 
Dansk-norsk o. sv. ordb. — »H j al, Honsens Sovepinde (jy.), Honserik 
(Hanen gol paa Hj al d e; oppe paa Fl j al de t sad Honsene i ta3tte 
Rader; Honsene gaa til Hj als)», Dahl-Hammer, Dansk Ordb. f. Folket. 

»El i al d 2. I sydi. Fyen bruges hal eller J a el (med langt a) om 
en Honsesti, eller Indretning til Natte for Honsene; hvad i Jylland 
kaldes Rane. Flonsene gaae til hals.' (I Sönderj., Hadersl. Amt 
siges derimod: at flyve til Rteks)», Molbech, Da. dial. lex. — Bet. 
8 d. »Loft eller sta3nge i en stald eller lade, hostaenge», ODS, bet. 
2 enl. ovan. -- »Hj al, Sttenge, Holoft», Dahl-Hammer, Da. Ordb. 

Hammerum hd, Salling m. f. orter: h j al d m. I. n., et Staenge, 
Hosttenge over Fa3huset, som ogsaa kaldes Lad (Hiald, Hoslyde, 
Holad, C. Olausson)», Molbech, Da. dial. lex. — Sönderjylland: 
»H iold eller Jold m., det noet ophoiede Loft over Terskeladen i 
Bondergaarde», Molbech, Da. dial. lex., som även från frisiskan 
anför bet. »der obere Boden iiber der Dreschtenne, der wegen des 
Dreschens höher, als der iibrige Boden, aber wegen des Abladens 
nur iiber das eine Ende geht; etwa 3 Fach», enl. Outzen, Glossarium 
d. fries. Sprache, Kbhvn 1837. — Ribe stift: »Hj old, Ho- eller 
Kornloft, der blot bestaaer af lose Breder eller Stavre: at hi ol de 
= legge et saadant Loft», Molbech, Da. dial. lex. 

Sy dslea vig: 
Bet. 8 d. »Med hensyn til Husets ovrige Rum skal det ntevnes, 

at Rummet i Taget over Stuerne kaldtes Loft, og her blev Rugen 
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lagt op, og Brodkornet gjemtes her i Kornkisten — Endvidere 
var der Loft over Stalden, som kaldtes Hild og benyttedes til Ho, 
og endelig Loft: Hjald over Loen, hvor Havren og Tadder (Bog-
hvede) forvaredes.» Zangenberg, Sydslesvig, s. 119, jfr ovan s. 161. 

Färöarna: 

Hjallur m. och hjalli m.; verbet hjallast »(om Rog og Taage) 
adskille sig og hegge sig i lag». 

Bet. 1 a. »h j allur m., Stillads, Ra3kke jEevnsides liggende 
Staanger, som hviler paa Stoder, og hvorpaa Fisk eller Korn tures 
(sjaeld.)» bet. 1. — »Tremmerhus, Udhus hvis Va3gge bestaaer 
af lodrette Tremmer med aabne Mellemrum, og hvori Kod og Fisk 
vindtorres vid Luftens TrEek imellem Tremmerne (nu allm.)» = 
bet. 2. Sms.: »fiska-hjallur m., Tremmerhus, hvori Fisk vindtorres.» 

Bet. 1 e. »h j all ur — — Reekke jEevnsides liggende Staanger 
— hvorpaa — — Korn torres». — Bet. 12. »hjalli m., 

Fjeldafsats» ; hj alla -b rä g v f., Bryn, Kant af en Fjeldafsats.» — 
Alla dessa färöiska exempel från Jacobsen-Matras, Foroysk-Donsk 
Orbabök. 

Island: 

För nyisl. har Blöndal, Is1.-dansk Ordb. följande uppgifter om 
h j all ur och dess betydelse: 
1 a. Fisketorringsskur; b. Stillads (sei5hja1lur); 

daarlig opfort el. faldefEerdigt Hus, Rönne; 
daarligt Ur; 
Hylde. 

För hjalli har nisl. följande betydelser: 
Klippespets, Terrasse etc.; 
(i överförd mening) Forhindring, Prove; 
som egennavn paa flere islandske Gaarde. 

Vad det is!. materialet beträffar är det svårt att hålla i sär 
äldre och yngre material, så starkt som traditionen i språkligt av-
seende har fortlevat på Island. Därför medtages här också det 
äldre materialet; jfr ovan s. 211 f. Både i äldre tid och i nutida 
språk synes den st. formen hjallr, nisl. hjallur och den sv. formen 
hjalli ha använts i skilda betydelser. 

Betydelsefördelningen av äldre och yngre material ter sig på 
följande sätt: 

Bet. 1 a. »fiskihjallr, grindahjallr, hjallgrind», Vigf. 
»f iski hj a 1 lr», Fritzner. — »Hj al lr, et hus til at torre fisk 

i, hvis va3gge til dels var opforte af tommer og bestod af tremmer 
(spelir) med åbent rum imellem for at fremme torringen», Gu5-
mundsson, Privatboligen, s. 252, jfr NGL I, 137, 140. — »h i all 
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m., penuarium aeri expositum, pro eibis torrifaciendis, Hytte hvori 
Fiskeforraad o. s. v. torres af Vinden; pergula siccatoria, et Bislag 
at torre i», Bj. Haldorsen. — »fiskihiallr m., penuarium piseinum, 
et aabent Huns, hvori man toner og gjemmer Fisk», Halld. — 
»hj allur m. Skur; Tremmerskur; Fisketorringsskur», Blöndal, Is1.-
da. Ordb. 1 a. — Bet. 2d. »hjallur 1 btiri = hilla, Hylde 
(Skaft.)», Blöndal (jfr Vigf.: »hilla f., a shelf; freq. in mod. 
usage»). — Bet. 10. — »gradus, stratum altius, en Forhojning», 
Halld. — »Stillads, spec. saal. om  sei8hjallur, ophöjet stade, hvor 
sejden gik for sig», Blöndal 1 b. — Bet. 12. hj alli m., »colliculus, 
area plana, v. prominentia in latere montis, en Hoj eller Brink, 
paa Kanten af et Fjeld», Halld. — »hj all i m., Klippeafsats, 
Terrasse, Afsats paa en Bja3rgside, ganga upp å efsta hjallann å 
fjallinu», Blöndal. »i h j ö 11 u m, terrasseformet, amfiteatralisk (om 
Terrwnet)», Bl. — Bet. 13. Även i överf. bet.: »örbugasti hjallinn, 
den vanskeligste Forhindring (Prove), det dröjeste Stykke Arbejde», 
Bl. — Som egennamn på flera isl. gårdar förekommer Hj alli: 
»heraf Talem. Da8 er glatt (el. kått) å hjalla, der er• overgiven 
Oltede og Munterhed, det gaar lustig til», Blöndal. — Blöndal upp-
tar vidare ett par specialbet. från nyisl., som ej äro kända från 
annat häll, näml. bet. 15: »daarlig opfort el. faldefaerdigt Hus» 
och bet. 16: »daarligt Ur». 

b. Betydelserna hos vgerm. hill(e), hilde. 

(Se betydelseöversikten 1 c). 

Danmark: 

Bet. 4 (nord. 8 d). Sönderjylland, Langeland: »Bild eller 
Hill m. (!), Staange, Hosta3nge, Slyde, Loft over Stalden af Sta3nger 
eller Rafter (Torningl.). Ordet er platttydsk. Fris. Hill, s. Hille 
i Brem. Wb. — Bild 'ein Boden ilber dem Stalle, aber nicht mit 
Brettern, sondern mit Schleeten (nobis S lyd) belegt', Outzen. — 
1 samme Bemaarkelse bruges Bild paa Langeland. 'Bild over 
Hestene, Bild over Koerne' ; og deraf Hil d sta3n ge r. I Fyen: 
Sly d e, i Jylland Lad, og H i al d», Molbech, Dansk dial. lex. — 
Jfr verbet h i al de, »la3gge Stffinger over Ho- og Korn-Loftet, eller 
Hi al det», som av Molbech anföres från Ribe stift efter Moth. 

Sydslesvig: 

Bet. 4 (nord. 8 d). »Loft over Stalden, som kaldtes Hil d 
og benyttedes til Ho», enl. Zangenberg, Den mellemslesv. Hede. 
egns gamle Byggeskik (i Sydslesvig, Kbhvn 1933) s. 119, jfr ovan 
s. 233. 
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Tyskland: 
Det här medtagna materialet bygger uteslutande på tryckta 

källor och avser liksom de förut meddelade utomsvenska beläggen 
närmast att ge en översikt över betydelseförhållandena och deras 
geografiska spridning. Som framgår av materialet är den vanligaste 
betydelsen »halvloft» eller »skulle» (nord. bet. 8 d). 

Äldre belägg. Följande belägg finnas hos Schiller-Liibben, 
Mnd. Wb.: Bet. 6 (foderhäck, krubba): »hild e, hill e, helde f., 
Pferderaufe (so genannt von den schräg ablaufenden Riegeln). 
clathrum, schrage, gadder, krubbe, hild e, repe. 2 Voc. W. — 
h elde clathrum super presepe, Voc. Engelh.» — Bet. 4-5: »en 
hi 1 d e ouer der krubben, Diefenbach, Glosa. — Dann iiberhaupt 
der Ort iiber den Viehställen, der zur Aufbewahrung von Heu und 
Stroh u. s. w. (nord. bet. 8 d) und auch dem Gesinde als Schlafstätte 
dient. hillen rustici vocant dormitoria, etc.» (nord. bet. 8 e); jfr 
belägg ovan s. 161 f. — Schmeller, Bayer. Wb. I. 1085, anför också 
(Fritsch I. 452 c) ett »Hilde, im alten Vocabulario von 1582, ober 
den Krippen, clathrum» (bet. 6). 

Schleswig-Holstein. Enligt Mensing, Schl.-Holst. Wb. finns föl-
jande former: »Neben der Normalform Hill (Holst., Dänisch. Wohld, 
Schwansen, Angeln, Sydslesw.) treten häufig Formen auf, die wohl 
urspr. aus dem Pl. stammen: Hill en (hilln), Lauenburg, Mittel-
holst., Dithm., Mitten, Biinsdorf, Angeln, Hi 1 d en, Stormarn, Hi rl e n, 
Ranzau, Fl i 1 m, Siiderdithm. Verbreitet sind auch (namentl. in 
Holst.) Formen mit auslautender Gutturalis: Hilg (hilx) f. und 
Hilg en (hily) f. u. m.; vereinzelt Helgen, Pinneberg 1800, H i lj e, 
Dithmarschen 18. Jht., Probstei 1840, Hi lj, Bargteheide, H i 1 li g, 
Hollingstedt (Treene) 1850.» — Bet. 4 (nord. bet. 8 d): »Hill f., 
Boden iiber den Viehställen zu beiden Seiten der grossen Diele; 
Zwischenboden. — Die Hill ist nach unten durch die in Mauerhöhe 
liegende Decke des Stalls abgeschlossen, die aus Sleten oder einer 
»feuersicheren» Balkenlage ohne Zwischenräume besteht. Den oberen 
Abschluss bilden gewöhnlich die Böhnsleten (die Grundfiäche des 
Hauptbodenraumes Hochböhn), seltener die Schrägung des Daches. 
Nach der grossen Diele zu ist die Hill off en und kann von ihr ans 
durch eine Leiter erreicht werden. Die Hillen dienen zur Aufnahme 
von rutter-, Streu- und Brennvorräten, oft auch zum Abstellen von 
Geräten und Geriimpel; (bet. 2, nord. bet. 6) die Miner suchen sie 
gern zum Eierlegen auf. — Vereinzelt wird auch der Hauptbodenraum 
(Böhn, Hochböhn) als Hill bezeichnet (Kaltenkirchen, Gegend von 
Itzehoe). In Dithmarschen hiess auch ein auf dem Hofplats auf-
geschichteter Strohdiemen Hill. Vgl. Kohill, Perhill, Stallböhn.» — 
Bet. 3 (nord. bet. 8 b): »Vereinzelt ist Hill vom Bauernhaus auf 
die Kirche iibertragen und bezeichnet dann die Emporen oder 
Galerien, Dithm. 18. Jht, vgl. Brem. Wb. 6. 109», (»H i lj e 2, 
der Lector in der Kirche, die Emporkirche», Brem. Wb.). Alla 
övriga belägg från Mensing. 
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Hamburg. Bet. 4 (nord. bet. 8 d): Vierlanden: »h i 1 n f., Boden 
iiber dem Viehstall», H. Larsson, Lautstand d. Mdart d. Gmde 
Altengamme, s. 25. 

Bremen. Bet. 4 (nord. bet. 8 d): »Hier sej vorerst bemerkt, 
dass wir unter lille den schrägen Raum zwischen den verhältnis-
mässig niedrigen Decken ilber den Stallungen in den Kiibbungen 
und der Innerfläche des Daches verstehen», Grohne, Das 13auernhaus 
im bremer Gebiet, s. 60. Jfr flera ex. ovan s. 161 f., där även bet. 
5 (nord. bet. 8e) är exemplifierad. Jfr vidare R. Warnecke, Haus 
und Hof in der niederd. Spraehe zw. Weser u. Hunte, s. 55: »In 
den bu tz en der do ut sen schliefen die Familienmitglieder; die 
Mägde hatten ihre Schlafstellen in der opk am m er n, nahe der 
g ege n d örn und den Ställen, die Knechte mussten sich vielfach 
begniigen mit den h i 1ln b ur — — fiber den Pferdeställen», samt 
Brem. Wb. 2. 631: »lille, in den Bauernhäusern der Ort fiber den 
Viehställen, wo gemeiniglielt das Gesinde und die Kinder sehlafen, 
und wo Heu, Stroh, Feuerung u. s. w. hinauf geworfen wird»; jfr 
ovan s. 162 samt Brem. Wb. 6. 109: »Hilj e, im Kehdingischen der 
Boden fiber dem Viehstall, wo das Gesinde schläft.» 

Osnabrtick. Bet. 4-5. »Hyle, Ort fiber den Viehställen etc.», 
Brem. Wb. 2.631. Jfr Schmeller, Bayer. Wb. 1. 1085: »de brok 
laeh uppe der h ild e n», efter Uhlands Volkslieder 1. 957, samt cit. 
efter Firmenieh, som anföres nedan. Firmenich har bet. 4 eller 
möjl. 3 (nord. bet. 8 d eller 8 b) i Germ. Völkerstimmen 1. 248, 
brukad i en folkvisa av en bonde, som kom in i en kyrka och 
inte visste vad det var för slags hus, eller vad sångarna på läktaren 
gjorde: 

Ik seggde: Fruw', ik kiek mi blind, 
wat dat doch all' for Herrens sind, 
de op der moojen haugen FI i i l' 
sau'n Laarm'n maakt vor langer Wii1'. 

F. förklarar i en not Hiil' = holl. hud, Boden iiber dem Kuh-
stall zur Aufbewahrung des Strohs etc.», medan Schmeller, a. st. 
förklarar: »so nennt der Bauer die Vorkirche» (= sv. vapenhus), 
vilket icke gärna kan vara riktigt. Bet. torde även här vara 
»läktare». 

Västfalen och Nedersachsen. Bet. 4-5 (nord. bet. 8 d och e): 
»lille f. — —  der speicher Liber den viehräumen, der in einzelne 
versehläge zu schlafstätten der dienstboten, werkzeugräumen usw. 
abgetheilt ist», Grimm, Deutsch. Wb. 6. 109; jfr ovan s. 162. Se även 
Berghaus, Sprachschatz d. Sassen, som har h ilt, pl. h ilter (bet. 6), 
»Pferderaufe». Jfr »Hillenkieker» R. Eckart, Niederd. Sprichwörter. 

Hannover. Bet. 6: »die Raufe heisst Hillen», (Neustadt), K. 
Heckscher, Die Volkskunde d. Prov. Hannover 1, s. 240. 

Sachsen (Altmark). Bet. 6: »H ild, die Raufe ffir Pferde, Sehafe 
und Ziegen», efter Daneil. 
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Göttingen. Bet. 6: »Hi lte, h i Il e f., die Raufe in den Ställen, 
ein hölzernes oder eisernes Gitter tiber der Krippe, worauf das 
Heu und anderes Futter fiir die Kiihe, Pferde, Schafe und Ziegen 
geworfen wird», Schambach, Wb. der niederd. Mdart d. Ftirstenthums 
Göttingen, jfr Grimm. 

Sauerland (mell. Sieg och Ruhr). Bet. 4 (nord. bet. 8 d): »Balke 
und Hi 11 e — — Bezeiehnungen des Dachraumes», Kretschmer, 
Wortgeogr., s. 135 (efter Grimme, Plattd. Mdarten. 149). 

Norra Harzområdet. Bet. 6: »Hill e f. Futterraufe filr Pferde», 
(Cattenstedt), Damköhler, Nordharzer Wb. 

Pommern och Rtgen. Bet. 4 (nord. bet. 8 d): »Hilde s. Der 
Raum unter dem Dache in dem Angebäude eines• Bauernhauses, 
oder in Vieh- und Pferde-Ställen, wo das lange Futter auf dtinnen 
Holzstämmen iiber den Balken lieget», Dähnert, Plattd. Wb. 

Bayern. Bet. 4 (nord. 8 d): »Die Hill le r (lille, Chiemgau), 
der Raum unter dem Haus- oder Seheuer-Dach, der Dachboden; 
Hill 1, Dachboden (Gastein, Mesnil). Vielleicht nach. Gramm. 447 
besser Hinder zu schreiben.» Sehmeller, Bayer. Wb. 1. 1085. 

Österrike: 

Kärnten. Bet. 1 och 7 (nord. bet. l e): »lille, Hilde f., 
heisst der Raum unter der Schtiesse (Vorsprung des Daches), wenn 
er eingeplankt ist, um Hausgeräthe oder Heu und dergl. aufzu-
bewahren. Im Drauthale versteht man unter h i 11'n eine gedeckte 
kös'n1, die ohne Dach Harpf'n heisst; Bair. Wb. Häller, Dach-
boden», Lexer, Kärnt. Wb. (1862). 

Tyrolen. Bet. 7: Lexer a. st. har en uppgift om att samma 
sak i Pustertal heter hilge (Z. VI 150). — Schopf, Tirol. Idioticon 
(1866) har samma uppgift från övre Pustertal: »hi lge f., kleine 
Rätte am Hause zur Aufbewahrung von Ackergerätschaften u. dgl.» 
(jfr om skunk i samma bet. ovan s. 101, bet. 5). 

Frisland och Holland: 

Inom de västligaste delarna av det germanska språkområdet på 
kontinenten återfinnes också hill i de frisiska dialekterna. Molbech 
anför fris. »h ill, der obere Boden -Liber der Dresehtenne», och 
Outzens Glossarium har »h ill, der Ort tiber dem Stall mit Slethen 
belegt, wo Schofkorn oder Strofutter verwahrt ist. (Siiddän. en 
Bild, Osnabriick Hyle)», sål. bet. 4 (nord. bet. 8 d). Från Wieding-
harde uppger P. Jensen, Wb. der nordfries. Sprache samma betydelse 
för »hi 1, pl. lille, loser Bretterboden fiber der Tenne», och från 
Föhr och Amrum har Schmidt-Petersen, Wb. der nordfries. Mdart 

En hässja med tak över liksom de norrl. höghässjorna. Ordet k ösn 
sammanhänger tydl. med sloven. korel < kozolek »hässja, höghässja», se vidare 
A. Melik, Kozolee na slovenskem, s. 22 o. 60, med avbildn. 
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von F. u. A. likaledes »h ilj, Hochboden iiber der Tenne». Dijkstra, 
Friesch Wb. har bet. 4 (8 d): »h il de, koezolder» och från ost-
frisiskt område har ten Doornkaat Koolman (jfr ovan s. 162): »h ill e, 
hilde, hill', abgelegener und dunkler, mit losen Brettern oder 
Stangen belegter Raum fiber den Ställen unter dem schräg abfallen-
den Seitendach einer Scheune. Derselbe wird oft zum Bergen der 
Futtervorräthe (Heu und Stroh), meist aber zum Aufheben von 
augenblicklich nicht gebrauchten und zuriickgestellten Sachen ge-
braucht (bet. 4, nord. bet. 8 d). Auch zieht sich das Gesinde mit-
unter bei Tage dahin zuriick um daselbst zu ruhen oder Kurzweil 
zu treiben, woher die Redensart: 'n dag up de hill' sitten (bet. 5, 
resp. 8 e). Jfr även ett belägg hos Schmeller, Bayer. Wb. (1. 1085) 
på ett fris. »h ilj aug, der obere Theil oder Boden in einer Scheune 
oder Wohnung» (efter Clement, i Herig's Archiv, X. 274). I nfris. 
synes således betydelsen normalt avse utrymmet över trösklogen, 
medan det f. ö. gäller även skulle över stall och fähus. 

Holland. Ovan s. 162 har redan anförts holl. hilde i använd-
ning som sovplats enligt Wb. d. nederl. Taal. Nämnda källa har 
även bet. 4 (nord. bet. 8 d): »Bil d e, h il d (hi 1 t, hilt e), zoldering 
van losse planken, of veelal maar van slieten boven de stalling van 
het vee of in de schuur, waar hooi, stroo of graan op geborgen 
wordt en waar men somtijds het verblijf van de knechts vindt», 
(nord. bet. 8 e). Enligt samma källa är ordet belagt från Groningen, 
Friesland, Drente, Overijsel, Gelderland och Utrecht (i Utrecht 
och Hilversum h il ling). Från Groningen har ter Lan, Nieuw 
Gron. Wb., formen »h il te, koubaalk, gebruikt als bergplats voor 
hooi en voor allerlei geredschap, voral boven de ouderwetse (Wester-
wald en Oldambt)». 

Flandern. Bet. 4 (nord. bet. 8 d): Wb. der nederl. Taal känner 
ordet från v. Flandern i formen hilde, och denna källa anger 
även en flamländsk form d il te, uppkommen ur d'h i It e, »lien ou. 
l'on met fourage des bestes». — de Bo, Westvlaamsk Idioticon, har 
»h ilt e, h il t. Hetzelfde als het holl. hud, hooi- of stroozolder 
boven eenen koei- of perdestal. Of. d ilt e». 

3. Former och betydelser hos nord. hjäll, hylla och vgerm. 
hilde, samt deras geografiska rördelning. 

a. Fördelningen av formerna hjäll—hjälle. 
Materialsamlingen visar, att den starka formen hjäll i vårt 

land huvudsakligen uppträder i de västliga och norra delarna. 
Formen är väl belagd i vissa delar av Halland (Tönnersjö o. 
Årstads hdr), i Bohuslän, Dalsland, Värmland, Västergötland 
och i Dalarna, Härjedalen, Jämtland, i Gästrikland, Hälsingland, 
Medelpad, Ångermanland, Västerbotten och Lappland. Enstaka 
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belägg äro också påträffade i Småland. Särskilt i sammansätt-
ningar påträffas starka former även i Småland, Östergötland, i 
Dalarna samt på Gotland och Åland. I norska dial. är den van-
liga formen hjell—hjall (undantag i Solör, samt som terrängbe-
teckning och i ortnamn alltid svaga former i hela Norge, se 
nedan). I danska dial. äro formerna hiald, hial, hield, hiel vanliga, 
och i Sönderjylland har ordet formen hjold. Färöiskan och is-
ländskan har kallur (utom i betydelsen terrängbeteckning) liksom 
fornspråkets hjallr. De i Bohusl., Hall., Dahl. och Jämtl. vanliga 
formerna hjäl med lång vok. (även i no.) ha normalt utvecklats ur 
hjäll (liksom fjäl <fjäll i samma dial.).' Obrutna former av ordet 
synas föreligga från norskan i hell, hil (Inherad, Lervig, Stjör-
dal), från småländskan i häll (Drev, Hultsjö) samt i estlandssv. 
häll (Wichterpal). Åtminstone i de no. formerna har man säkert 
rätt att räkna också med påverkan från hill(a) f., »hylla». Genus 
är vanligen m. liksom i fornspråket, färö. och isl., men på vissa 
håll har en övergång skett till n. Detta är särskilt fallet i 
da., men genusövergången finnes också i no. (Ross), Halland, Dals-
land, Västergötland (Kållands hd) ehuru ej allmänt. Även från 
Värmland och Hälsingland finnes enstaka uppgifter om n. 

Den starka formen hjälle m. uppträder i västnordiskan endast 
i betydelsen »terrass» eller »hylla i berg» 2,  och den synes också 
ligga bakom ortnamnen på -hj ä 11 es. I västra Sverige förekommer 
den svaga formen sporadiskt i Bohuslän och Dalsland och är 
vanlig i större delen av Halland samt i Vadsbo i Västergötland. 
I samband härmed uppträder formen också i det norska Solörs-
målet. H j äll e är vidare normalform för ordet i Skåne, Blekinge, 
Småland och Östergötland, på Gotland, i Närke, Södermanland 
och Västmanland samt delvis i Dalarna och Hälsingland. Det 
är dessutom normalform i Österbotten, Åboland och Nyland. I 
Uppland och på Åland samt i Hälsingland förekommer dessutom 
formen hjälla f., som får betraktas som en sen övergång från 
äldre m.4  genom formsammanfall. Annars är genus normalt m. 

i  Se Lindberg, Skeemålet, s. 182. 
2  På Färöarna och Island, se materialsaml.; jfr v. hjallast. 

Enligt Rygh, NG, Inledn., s. 55, återgå de norska ortn. av denna typ 
regelbundet på hjalli m. — Om formen hjäla i Västerdal. se  Levander, Dal- 
målet I, s. 79. 

4  Jfr att ord som stege och backe i samma trakter ibland kan uppträda 
med genus f. i st. f. m. Övergång till genus f. visar ordet hj äll e också i 
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(liksom fvn. hjalli och nyare vno. dial.). 1 Blekinge (Bräkne hd) 
och Småland förekomma åtskilliga belägg på h j äll e som n., 
tydligen beroende på en påverkan från de i samma områden 
anträffade, delvis synonyma orden stänge, s lin n e och ränne», 
som äro n. 

b. Betydelsernas geografiska spridning hos hjiill(e). 
(Jfr karta VII.) 

Den geografiska fördelningen av de ovan i betydelseöversikten 
s. 209 f. upptagna betydelserna, sådan den framgår av karta och 
materialsamling, visar att de största områdena i Norden upptagas 
av betydelsegrupperna 1 a—c, 2 c—d samt 6 och 8 c—e. En ana-
lys av betydelsespridningen mera i detalj ger följande resultat: 

1. 
Bet. 1 a, »ställning för torkning av fisk», har en klart väst-

nordisk utbredning. Denna betydelse är framför allt knuten 
till Västerhavsfisket och beredningen av torrfisk i större omfatt-
ning. Betydelsen i fråga påträffas således i västra Jylland (Limfj.—
Skagen), längs Norges västkust (Bergen—Lofoten) samt på Fär-
öarna och Island. Dessutom har ett belägg anträffats från Lapp-
land och ett från Åland. Betydelsen är gammal, vilket även 
framgår av att den är belagd redan i fvn. källor. 

Bet. 1 b, »ställning för torkning av nät», har däremot 
utpräglat ö st n ordi sk spridning och är vanlig särskilt längs • 
Bottniska och Finska vikens kuster (Uppl.—Häls., Österbott., 
Åboland—Nyland). Den är vidare känd genom ett belägg från 
Östskåne (Kivik), och kartans västligaste belägg äro från Vänern 
(Åmnehärad) och Hjälmaren (Vinön). 

Bet. 1 e, »hässja», har, då det gäller en sådan för torkning av 
hö eller säd, klart sy dös tli g spridning i vårt land. Centrum 
för betydelsen synes vara östra Småland och Östergötland med 
utlöpare norrut till Södermanland och Uppland (Norrtäljetrakten) 
samt Åland. I betydelsen »lövhässja» användes det också längre 
västerut: i Närke samt i Dalarna och Härjedalen. En besläktad 
betydelse synes föreligga på Färöarna (för »korn», inomhus?). 
Östergötland (Stjärnorp, Slaka), där ordet inom e-målsområdet sammanfallit 
med f. (t. ex. hässje). 

Se ovan s. 122, resp. 119 och 114 f. 
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Bet. 1 d—g ha snävare lokal begränsning: 1 d »ställning för 
förvaring av livsmedel» (utomhus) synes inskränkt till lappska 
förhållanden i Västerbotten och Lappland; 1 e »ställning för häng-
ning av skjutna djur vid jakt» är känd från Dalarna (Älvdalen, 
även kö tth ä s sj a i samma bet.), och 1 f »vedstapel för malm-
rostning» likaledes blott från Dalarna samt 1 g »ställning för 
tjärbränning» från Norge samt från Dalsland (i ortn. från Nösse-
mark och Torrskog, SOÄ XIX, s. 75, 143). 

2. 
Betydelsegruppen 2 »torkställningar eller hyllor inomhus», 

ofta bestående av en gles botten av löst lagda stänger, kan upp-
delas i följande särbetydelser: 

Bet. 2 a, »torklave i bastu», är antecknad i sv. dial. från 
Småland, Östergötland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland och 
Dalarna samt v. Västmanland och i no. dial. från Gudbrandsdalen. 

Bet. 2 b, »rökhjäll över eldhushärden», förekommer blott i 
Dalarna, dels som en anordning för att hindra sotflagor från 
taket att falla ned i matgrytorna vid kokning, dels för torkning 
(rökning) av kött, således ett slags enkla föregångare till över-
våningar av den art, som behandlas under betydelsegrupp 8. Jfr 
även s. 85 f. ovan samt s. 116 f. 

Bet. 2 c, »stänger eller bräder under taket för torkning eller 
förvaring av olika ting», t. ex. matvaror, bränsle och slöjdvirke, 
ofta anbringade på tvärgående stänger under taket i stugan och 
således i vissa fall bildande ett slags gles botten under innertaket, 
synes framför allt vara en svensk betydelse hos ordet. De sär-
skilda stänger, varav en sådan hjälle består, kallas vanligtvis 
hj ä list änger (på Gotl. h y 11 sti ck o r). I denna betydelse möter 
oss ordet i Skåne, Blekinge, Småland, Östergötland, Gotland, 
Södermanland och i Halland, Bohuslän, Västergötland, Värm-
land, Närke, Västmanland och Dalarna samt mera sporadiskt i 
Gästrikland, Jämtland och Ångermanland (bet. även i no.). På finl. 
område uppträder bet. i alla svenskspråkiga trakter och den finnes 
också hos Estlands svenskar. Ordet uppträder i en mängd sam-
mansättningar, såsom bröd-, kött-, ost-, mjölk- och b ö s s-hj äll. 

Bet. 2 d, »mindre hylla», synes vara mycket vanlig i norskan 
(även i riksspr.), t. ex. i Telemarken och Setesdalen samt på 
Jäderen, i Ryfylke, Hardanger, Sunn- och Nordhordland; bety- 

16-43169 Manne Eriksson 
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delsen är vidare vanlig på Island (synon. till h i 11 a). På svenskt 
område är den vanlig i Bohuslän, Halland och Dalsland samt 
Värmland. Även från Småland är betydelsen känd, och äldre 
belägg för betydelsen synas föreligga från Väster- och Östergöt-
land samt Västmanland. Ett belägg från Ångermanland för be-
tydelsen »stor hänghylla» torde däremot kunna tolkas som till-
hörande grupp 2 c ovan, liksom ett belägg från Åboland. I 
huvudsak har således denna betydelse v ä s tli g orientering. 

 
Om den dåligt belagda betydelsen »grythängare» se not 2 

s. 157. 
 

Betydelsen »ställning i bås för sjuka kor», för att hålla dem 
uppe, då de ej orka stå, särskilt fram på våren, då de blivit för 
svaga genom dålig utfodring, synes av kartan att döma ha en 
rätt vidsträckt utbredning. Den är upptecknad från Värmland, 
Västmanland, v. Uppland och Gästrikland samt från Medelpad 
—Västerbotten. En härmed besläktad betydelse är den från 
Västergötland kända, där hj äll använts om en liknande under-
byggnad i stian vid gödning av svin, för att hindra dem från 
onödiga rörelser. 

 
Betydelsen »ställning i träd vid björnjakt», som utom i äldre 

litteratur också anträffats i dialektuppteckningar från Värmland, 
Dalarna, Hälsingland och Medelpad, har tydligen förr haft större 
spridning, innan björnen blivit utrotad från de sydligare delarna 
av landet.' Från Dalarna finnes också uppgifter om det synon. 
björnskulle. 

 
Betydelsen »sittställning, vagel för höns» är i danskan riks-

språklig och var bruklig redan i fda. (Balkar). I da. dial. före-
kommer den åtminstone på Fyn. Hos oss påträffas den i dialekterna 
i Västergötland, Småland och Blekinge och går längs östkusten 
upp till Södermanland, men återfinnes också i Värmland, Dalarna 
och i ä. tid i Jämtland. Betydelsens spridning hänger säkert 
samman med bruket att hålla fjäderfäet inne i stugan i äldre tid. 

Ordet förekommer även i ortnamn, se Sahlgren, Vad våra ortnamn be-
rätta, 8.49 (Björnhjällsåsen i Säfsnäs, Dal, och no. Bjornhjell). 
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Endast i Dalarna är hittills frat-hjäll, »ställning att ligga 
på, då man skulle värma sig framför brasan som bot mot för-
kylning», anträffad. 

 
De under gruppen 8 upptagna betydelserna, som alla avse 

ett slags• övervåning, växlande mellan halvloft av lösa stänger 
och fullständiga vindar över hela huset, hänga nära samman 
med den under grupp 2 behandlade. Som i den sakliga över-
sikten över övervåningarnas typer ovan i kap. III har påpekats', 
synes den äldsta betydelsen ha varit »halvloft» antingen vid 
rummets ena gavel eller (mest västerut) vid rummets långsidor 
(jfr lty. hilde), så som ovan berörts i samband med behandlingen 
av sovplatser på dessa loft'. Uppgifterna i källorna tillåta ej 
alltid en klar gränsdragning mellan de olika särbetydelserna i 
denna grupp. 

Bet. 8 a, »halvloft», synes vara någorlunda säkert bestämd i 
belägg från Västergötland, Värmland, Dalarna, Härjedalen och 
Jämtland, om man också medtar de fall, då benämningen hj äll 
åsyftar liggplats på en sådan »hylla». I no. får väl ett belägg 
som Torps »hjell, ladegulv», troligen räknas hit' såväl som 
största delen av det i materialsamlingen till kap. IV (s. 160 f.) 
medtagna materialet'. Härför talar bl. a. analogien med ity. 
hill, hilde och betydelsen »läktare» hos ordet hj ell i no. och 
västsv. dial. 

Bet. 8 b, »läktare i kyrka», som redan ovan s. 139 har be-
handlats, förekommer i Dalarna, Hälsingland, Härjedalen, Jämt-
land samt i Östnorge5; samma bet. återfinnes också hos Ity. hi/M. 

Bet. 8 c, »vind», synes föreligga i något enstaka fall från 
Västergötland (Örslösa, Kållands hd), från Dalarna (»övervåning 
i bur») samt Hälsingland (»glest innertak i fäbodstuga», Skog) 
och Jämtland (»härbärgshjäll» i loftbod, Mörsil, Offerdal). Då 
materialet ej tillåter ett klart särhållande av denna betydelse 

i  Se ovan s. 109 och 140. 
2  Se ovan s. 149 f. och karta V, s. 151. 

No. etymol. ordb., från Se1bu. 
Se kartan s. 151 samt s. 65 f. 

5  Se ovan a. st. och karta IVa, s. 141. 
6  Se s. 139, 236 f. och 249. 
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från den följande, som står den mycket nära, ha båda på karta 
VI sammanhållits under ett gemensamt tecken. 

Bet. 8 d, »foderskulle», är mycket väl belagd från Skåne, Hall., 
Smål., Västergötl., Dalsl., Värml., Dalarna, Hälsingl., Härjed. och 
Jämtl., samt från Medelpad, Ångermani. och Västerbotten. Den är 
dessutom bestyrkt från Blekinge, Östergötl., Närke, Södermanl. och 
Gotland. Från Norge är denna betydelse (eller föreg.) väl bestyrkt 
från de norra och östra delarna av landet: Ofoten—Trondheim, 
n. Österdalen, Gudbrandsdalen och Telemarken. Betydelsen åter-
kommer vidare i sv. Danmark på Jylland (Ribe stift—Sydslesvig), 
och avlöses där av hill längst i s., på Langeland och i Sönder-
jylland, som sedan fortsätter på Ity. område som det vanligaste 
uttrycket för »foderskulle». Denna betydelse har således en stor 
och reliktartad spridning, som tyder på hög ålder. 

Bet. 8 e, »sänghylla eller sovloft», har ovan redan behandlats 
i kap. IV. Därav framgick', att denna betydelse i fråga om sin 
geografiska utbredning, som man kan vänta sig, direkt sluter 
sig till förekomsten av den föregående betydelsen. Den synes ha 
sin tyngdpunkt i Dalarna, Härjedalen och Jämtland, med ut-
löpare till angränsande norrländska landskap: Hälsingland, Medel-
pad, Västerbotten och Lappland. Och därtill sluter sig samma 
användning av ordet i n. och ö. Norge. Även här visar det sig, 
att också det Ity. hill, hilde brukas om motsvarande anordningar 
använda som sovplatser, ett vittnesbörd om hög ålder för »hjäl-
len» som sovplats i hela detta område av ny. Europa. 

9. 
Betydelsen »övervåning i tvåvåningssäng» har redan behand-

lats ovan i kap. V (s. 187 f.) och på karta VI. Där uppvisades, 
att denna betydelse i fråga om sin utbredning hör nära samman 
med utbredningen av bet. 8 d—e, och naturligtvis särskilt med 
den sistnämnda, som synes vara utgångspunkten för betydelse-
förskjutning till »sängens överdel». Denna betydelse har sitt 
centrum i sö. Dalarna, ö. Västmanland och v. Uppland samt 
Gästrikland, med utlöpare norrut till Hälsingland och Ånger-
manland. Därav framgår utan vidare, att denna betydelse är 
yngre än den förra och att den direkt utvecklats därur. 

Se s. 149 f. och karta V, s. 151. 
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Betydelsen »ställning» eller »plattform» av olika slag, som 
förts samman här, hänger givetvis i fråga om anordningarnas 
konstruktion mycket nära samman med de under grupp 1 be-
handlade, liksom de i fråga om funktionen visa samband med 
bet. 5 och 7 (samt 4). Någon abstrakt betydelse »upphöjning» 
e. d. kan i varje fall ej inläggas i dem. Bet. 10 a, den fvn. 
seia hj allen, synes ha varit ett slags plattform eller hög bänk 
på fyra ben, som enligt källornasi uppgifter kunnat rymma 2-12 
personer. Även i bet. 10 b, »Forhojning, hvorpaa Gudebillede 
anbragtes» (Fritzner), bör ha varit en motsvarighet härtill, om 
än troligen något lägre, medan »arbetsställningen för målare vid 
arbete i taket» säkerligen varit högre. Båda dessa betydelser 
äro fvno. Även bet. 10 c gäller ett slags motsvarande plattform. 
Dessa inom området Bergen—Trondheim vid laxfiske brukade 
höga utkiksställningar beskrivas t. ex. av Christie5  som »en Stillads, 
hvorpaa Fiskeren sidder ved en Laxeverpe, for at see naar Laxen 
gaaer ii-id i Noden», och av Aasen 5  som »et trappeformigt Stillads 
paa Strandbredden for Laksefiskere». 

 
Hj äll i sammansättningarna »isjedl», »snöjedl» förekommer 

blott i sv. Norge som beteckning på »is- eller snöbro över vatten-
drag». Användningen synes betingad av jämförelse med t. ex. 
nästföregående betydelse och andra liknande.' 

 
Betydelserna »terrass» och »hylla i fjäll» äro västnordiska 

och förekomma i v. Norge, på Färöarna och Island. Betydelserna 
synas vara gamla, och ordet brukas i dessa betydelser i svag 
form både i no., fär. och isl. Enligt Rygh5  »udgaar en vidstrakt 
Anvendelse i Stedsnavne» från betydelserna »et fladt ophoiet 
Parti paa lavere Grund» och »en flad Afsats i en Li eller en 
Fjeldside». Dessa betydelser synas också ursprungligen ha utgått 

I  Se D. Strömbäck, Sejd, s. 110 f. 
2  Norsk Dial.-Lex., jfr ovan s. 178. 
2  Norsk Ordbog, jfr ovan s. 178. 

Jfr spång »isbro» och »skulle», ovan s. 128. 
Norske Gaardn., Indledn. s. 55, jfr Aasen, Ordb., art. Hj el 1. 
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från betydelserna »halvloft» och »hylla». Även synon. hylle och 
hilla brukas i dessa betydelser. Hit hör också adj. hj ellen dt 
»terrassformigt uppstigande» (om mark). Möjligen kan i detta 
fall föreligga en påverkan från det etymol. ej befryndade eng. 
hill »collis» (ags. hyll), holl. hill, hille »heuvel, hoogte» (mnederl. 
hu/)  och fris, hel i samma bet.' 

13-16. 

De sist i betydelseöversikten upptagna grupperna synas vara 
mer eller mindre »urspårade» betydelser, men de kunna säker-
ligen (i den mån de verkligen existera) förstås som överförda, 
bildliga användningar av de annars brukliga betydelserna. Alla, 
utom bet. 14, som förmodligen blott är ett missförstånd av Ihre 
(hjälle = stänge, hj ä 11 a v. göra ett »stänge » 2), äro kända 
blott från Island. Bet. 13, »svårighet» e. d., är en tydligt över-
förd användning av uttrycket »ganga upp å efsta hjallann 
fjallinu» i fraser som »örbugasti hjallinn» = »den vanskeligste 
Forhindring (Prove), det dröjeste Stykke Arbejde». Bet. 15, 
»dåligt uppfört hus, ruckel» går tydligen ut från den även på 
Island vanliga betydelsen »torkskjul för fisk». Härmed kan 
jämföras den österrikiska betydelsen »snedskjul invid annat hus» 
(jämte »hässja») hos ordet hilde, jfr nedan s. 250. Även bet. 
16, »dåligt ur», torde på något sätt hänga samman med den 
sistnämnda betydelsen »ruckel». 

c. Former och betydelser hos nord. hill, hylla. 

Det i nordiska språk vid sidan av h j äll(e) uppträdande ordet 
hill, hala, hylla f. har, som en blick på den ovan s. 210 givna 
betydelseöversikten visar, flera betydelser gemensamma med det 
förra. Oftast har ordet i dialekterna liksom i riksspråket fått 
betydelsen »möbel med flera hyllor över varandra» eller »hylla 
bestående av en .bräda». Då detta ord först på ett rätt sent 
stadium av denna undersökning dragits in till jämförelse med 
h j äll, har nyinsamling av material ej skett och varken bety-
delsernas eller formernas spridning har kunnat behandlas annat 
än i den mån det synes mig behövligt för att klarlägga sam-
spelet med hj äll. Arkivens ordsamlingar äro i regel rätt knapp- 

Av germ. *holni-, jfr lit. kalnas »höjd», lat. co//is.  
2  Se ovan not 2 s. 157. 



247 

händiga i fråga om översättningar till detta ord, vilket torde betyda, 
att även dialekternas vanligaste betydelse är lika med den ovan 
nämnda riksspråkliga. I de fall, där ordsamlingarna för ett 
visst område närmare bearbetats, t. ex. för Dalmålsordboken i 
Uppsala, ha ordens betydelser också närmare studerats. De 
betydelser hos ordet hill(a), som t. ex. Levander upptagit för 
Dalarna, äro följande: 

lika med riksspr. = en eller flera bräder över varandra, i 
allmogehemmen företrädd av sammansättn. som h än g-, h a n d-
klädes-, kass-, ost-, tallriks- och tråg-hilla; 
avsats under taket på förstukvisten; 
förr: valk i kvinnornas håruppsättning; 
»hylla», block på kolmila för att kvarhålla stybben; 
bred bräda på takstängerna, där mjölkskålar sattes; 
»mushilla», tak över stolparna, på vilket härbret är uppfört; 
»fähushilla» = fähushjäll. 

Västgötaordboken har ordet blott i riksspråklig betydelse med 
sammansättningar som spis-, ost-, mjölk-, k ä r 1-, sten- och 
v an t-hy 11a; Västmanlandsordboken har (utom riksspr.) betydelsen 
b r ö dh ylla =-- brödhjäll (Järnboås). I Uppland användes ordet 
i formen hylla i sin riksspråkliga mening, men hill f. användes 
t. ex. om  »en kärlhylla vid ingångsdörren i stugan» eller om »en 
skänk» (Östervåla), och dessutom kallas t. ex. hyllan kring spis-
kåpan sta ckh i 11 e n (jfr västg. s p ishy 11 a). Gutniskan har 
sammansättn. k ä rl-, r i-, sol- hy Ila, och hy 11 s ti ck a är samma 
sak som fastlandets hj älls tång. Orden hill(a) och hjäll(e) ha 
tydligen stått varandra så nära till form och betydelseinnehåll, 
att de i vissa fall påverkat varandra. Detta är särskilt tydligt 
i fråga om betydelsen »(halv)loft» i fähus, t. ex. fj  ås-ill m. 
från Mora i Dalarna' och f ök shi lla f. från Älvros i Härje-
dalen'. Även från Sundsjö i Jämtland finnes en uppgift om 
hylla »sovloft».' Och som ovan nämnts, har också i norskan 

Rietz, Dial. lex., 133 a, jfr ovan s. 157. 2  Se ovan s. 159. 
Se ovan s. 160. — Hylla synes i ä. nysv. ha kunnat användas även i 

bet. »loft» eller »skulle» också på östsvenskt område att döma av följ. citat 
(efter SAOB) ur Consist. Acad. Aboensis protokoll från 1670-talet (3: 392), enligt 
vilket en trumslagare till några studenter yttrar: »kommen nedh edra hunds-
fottar, tyfwar och skälmar ifron hyllan», där ordet måste betyda något slags 
loft eller läktare. 
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och västsvenskan' här och var det terrängbetecknande hjälle 
ersatts med hylla, bila', liksom å andra sidan is!. hjallur m. 
liksom hilla f. kan betyda »a shelf»' och även sv.-no. hjäll på 
åtskilliga håll har samma betydelse'. 

Om förekomsten av de olika formerna av ordet hylla lämnar 
SAOB en summarisk översikt. Därav framgår, att riksspråks-
formen hylla har stöd av dialekterna i hela södra Sverige. 
SAOBs uppgifter skola här utfyllas med några närmare upp-
gifter om fördelningen av formerna hylla, hilla och hill, 
särskilt vad övre Sverige beträffar. Formen hylla (hälla) synes 
vara enrådande upp till Mälardalen (Sk., Bl., Sm., ÖL, Gtl., 
Ögl., Sdm., Vsm., Nrk., Vgl., Vrm., Bob., Hall.). I Dalarna 
synes blott Malung ha hölla och från Uppland finnas uppgifter 
om formen hylla enbart (?) i Mälarsocknarna Adelsö, St.-Bro, 
V. Ryd och Lossa samt St.-Näs, och samman med hill litet 
varstädes i landskapet. Hill eller hilla påträffas i dialektsam-
lingarna från Södermanland (Österåker hillä f.), från Västman-
land (Övertjurbo hd, vanl. hill f., men även hyll f. på en del 
håll) och från Uppland (vanligast hill f., men även hilla f. är 
känt, Harg). Västerdalarna (utom Malung) synas ha formen 
hilla, men Ovansiljan genomgående (h)ill, ille eller illö, och 
Gästrikland samt Hälsingland hill, (men även hille t. ex. i 
Arbrå, Ljusdal och Bjuråker). Jämtland har hylla (Sundsjö) 
och hille (Lit), Härjedalen hilla (Älvros), Ångermanland hi 11 e' 
och Västerbotten hill f. i Nordmaling men eljest hilla (-e?, 
uttal hill). Lappland (Sorsele) och Norrbotten (Nederluleå) ha 
hill f. Norskan har normalt hylla »fast Bret til at bege noget 
paa», men också här finns t. ex. i Sunnmöre hille i denna 
betydelse'. Danskan har liksom de sydsv. dialekterna y-vokal: 
hylde. I lapskan, där ordet också finnes som lånord, har det 
formen hildo 1. ildo i bet. »shelf».7  

1  Bl. a. uppg. av Rich. Broberg från östra Fryksdalen (Östmark), Värml. 
2  Se ovan s. 196 (12). 
2  Se ovan s. 183 och Blöndal, Isl. da. Ordb. — Vighisson, Dictionnary, 

anger att h illa f. i bet. »a shelf» är »freqnent in modern usage». 
Se ovan s. 192 (2). 

5  Jfr Modin, Gamla Tåsjö, 2 uppl., s. 263: mjålkhi 11 a, t a 1 lr i k h ill a. 
Aasen, No. Ordb. art. Hylla, s. 311. 

'1  Se t. ex. K. Nielsen, Lappisk ordbok 2, s. 321 b. 
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d. Former och betydelser hos vgerm. hill, hilde. 

Det Ity. ordet hilde, hille eller hill f. står i betydelseavseende 
såväl som i fråga om etymologien också mycket nära nord. hill 
f. och hj äll m.; såsom redan ovan vid ett flertal tillfällen be-
rörts. Till den betydelseöversikt, som lämnats ovan s. 211 skall 
här lämnas några summariska uppgifter enligt tidigare given 
materialsammanställning om den geografiska spridningen av dessa 
olika betydelser. 

 
Betydelsen »hässja» eller torkställning i det fria för säd (hö) 

motsvarar nära den nord. bet. 1 c hos hjäll, fastän det här alltid 
synes gälla en hässja med tak och i regel en, som är uppförd 
intill en husvägg.' Betydelsen är känd från Kärnten, ett om-
råde där vi just återfinna motsvarigheterna till de nord,iska 
hässjorna. 

 
Att hönsen brukat använda »di e hill e» som äggläggnings-

och sittplats uppges från Schleswig-Holstein. Säkerligen finns 
här samband med det danska bruket av hj al, hj al d i samma 
betydelse. I båda fallen hänger naturligtvis denna betydelse sam-
man med att hönsen mycket gärna sökte sig till dessa platser. 
Nord. bet. 6. 

 
Betydelsen »läktare i kyrka» är känd från Schleswig-Holstein 

(Mensing enl. Brem. Wb. 6. 109) från äldre tid, och hur nära 
till hands jämförelsen mellan hjällen och kyrkläktaren kan ligga, 
framgår av det ovan anförda belägget från Osnabriick hos 
Firmenich. Om ordet konstant brukats på detta sätt också på 
sistnämnda ställe synes ej fullt säkert, men parallelliteten med 
nord. hjäll i samma betydelse synes tala därför, liksom jäm-
förelsen med övriga ord för »skulle» etc., som behandlats ovan 
s. 139 och på karta IV a. Nord bet. 8 b. 

Se härom A. Melik, Kozolec na slovenskem, särsk. bilderna av höghässjor, 
samt G. Granberg, Die nordschwedische Riesengetreideharfe, Acta ethnologica 
1937, s. 83 f. och R. Jirlow, Alter und Herkunft der nordschw. Getreideharfe, 
i Folkliv 1937, s. 156 f., särskilt s. 164. 
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4. 

Betydelsen »övervåning», särskilt sådan bestående av ett glest 
underlag av rundvirke, synes vara den vanligaste hos ordet 
hill, hilde på vgerm. område. Vi finna den således som normal-
betydelse från Langeland och Sönderjylland i norr över praktiskt 
taget hela det lågtyska, frisiska och nederländska området ned 
i Flandern i söder samt österut till linjen Riigen—Göttingen, 
och dessutom är samma betydelse känd från Bayern. Från nord-
frisiskt område påpekas, att ordet särskilt brukats om utrymmet 
över trösklogen, men eljest synes det gälla utrymmet över »die 
Kiibbungen» under takfallet i det sachsiska huset eller mot-
svarande sidoutrymmen i hus av annan konstruktion. Denna 
betydelse stämmer ju också väl samman med den bet. hos nord. 
h j äl 1, som enligt s. 243 f. ovan har den vidsträcktaste utbred-
ningen i Norden, och denna betydelse synes därför representera 
en mycket gammal betydelse hos ordparet hill—hjäll. Nord. bet. 
8a och c—d. 

5. 
Om användningen av den med hill, hilde betecknade lokalen 

i huset som sovplats, i första hand för tjänstefolket, har utför-
ligt redogjorts i det föregående.' Detta bruk har varit särskilt 
utmärkande för Nordsjöområdet från Schleswig till Holland, och 
har en direkt motsvarighet i det nordiska bruket av hj ä 11 en 
för samma ändamål (bet. 8 e). 

6. 
Betydelsen »foderhäck» till krubba (»Futterraufe») saknar 

nordisk motsvarighet. Den är känd redan i mlty. källor och 
finnes i nutida dialekter särskilt österut på det ity. området i 
utkanten av det gamla sachsiska området, nämligen Harzområdet: 
Altmark, Hannover, Göttingen. 

7. 
Betydelsen »snedskjul» invid (1. under) takfoten till ett annat 

hus är känd från Kärnten och Tyrolen. Denna betydelse synes 
delvis sammanhänga med bet. 1 »hässja», då detta utrymme 
tydligen stundom tagits i bruk för en sådan i detta område. 

Se ovan s. 66, materialsamlingen s. 161 f. och s. 165 f. 
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Men den hänger också samman med bet. 4, »utrymmet under 
takfoten över die ICäbbungen'», vilka ju i det sachsiska huset 
i själva verket äro sådana »snedskjul» längs sidorna av »die 
Diele».1  

Ordet hill—hilde synes överallt på vgerm. område vara f.; 
undantag utgör endast förekomsten i danskan, där det vid in-
låningen fått samma genus som hj ald, nämligen m. De mlty. 
beläggen visa formerna hilde, helde, hille. De nutida danska 
och sydslesv. formerna synas genomgående vara hill (skr. huld) 
liksom fallet även är med dialekterna i Schleswig-Holstein, som 
dock utom hill uppvisa en rad biformer (påverkade av pl. 
enl. Mensing): hillen, hilden, hirlen, hilm, hilg, hilgen, 
helgen, hilj e, hilj samt billig. Formen hild är också be-
lagd från Altmark. Från Osnabriick föreligga dels uppgift om 
en form hil (styrkt genom rim med wil = Weile) och ä. hy le. 
Frisiskan synes mest ha hill, h ilj men även hille, som jämte 
hilde är ity. normalform och även är vanlig i Holland jämte 
biformerna hild, hilte och hilt. Också från Göttingen uppges 
formen hilte ha funnits, och flamländskan har hilte, hilt med 
en fransk biform dilte < d'hilt e. Samtliga former utgå säker-
ligen från mlty. hilde, resp. urgerm. *helkön-. De från några 
håll på vgerm. område antecknade formerna med y-vokal, t. ex. 
ovan nämnda hyle från Osnabriick och de bayerska Miller, 
Mill torde få tolkas på samma sätt som den nord. formen 
hylla, se nedan s. 256, not 1. 

e. Betydelseutvecklingen hos hjäll, hylla och hilde. 

Den stora likhet i fråga om ursprung och betydelse som 
kännetecknar dessa ord, gör det berättigat att i betydelsehistoriskt 
avseende behandla dem som en enhet, och att de etymologiskt 
äro nära besläktade råder det ju sedan länge enighet om. 
Vi ha tydligen sedan gammalt på germanskt område haft det 
ta. ordet hjallr eller hjalli, som blott återfinnes i de nordiska 

Se E. Grohne, Das Bauernhaus im bremer Gebiet, s. 156 f. om det sanno-
lika ursprunget till det sachsiska husets »sidoskepp» (Zukiibbelinge, Anka-
bungen) från sådana »snedskjul» längs husets långsidor. Jfr även bevismateri-
alet för förekomsten av »kiibbungslose» hus under medeltiden, a. a. s. 124 f. 
och bild 75, s. 158, som visar, att dessa sidobyggnaders tak konstruktivt ännu 
bilda en självständig enhet med egna taksparrar (Nebensparren, Aufschieblinge). 
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språken och det f. ordet hilde, resp. hill på både västgermanskt 
och nordiskt område. Vad ha då dessa ord ursprungligen haft 
för grundbetydelse? 

Man har generellt sett att räkna med, att de betydelser hos 
ett ord, som ha den största geografiska utbredningen också böra 
ha den högsta åldern, i synnerhet om denna utbredning har re-
liktartad karaktär och påträffas särskilt inom områden, som även 
annars äro kända för att bevara ålderdomligheter. En sådan ut-
bredning har utan tvivel den nord. betydelsegruppen 8, »över-
våning e. d.» och motsvarande vgerm. grupp 3-5, som ovan 
behandlats.' I betydelsen »hel övervåning» kan emellertid ej 
ordet hjäll—hilde ha brukats särskilt länge, då sådana anord-
ningar både på nordiskt och västtyskt område på sin höjd kunna 
ha medeltida ursprung (frånsett i städerna, som man här ej be-
höver taga hänsyn till).2  Men en annan besläktad art av hyll-
liknande anordningar under taket, vilken ovan.' närmare berörts, 
nämligen ett system av glest lagda stänger (längs husets lång-
sidor eller gavlar), har en mycket stor geografisk utbredning i 
gamla världen och kan ur byggnadshistorisk synpunkt ha en 
mycket hög ålder. Sådana halvloft, ofta av stänger, är.det också, 
som inom stora delar av utbredningsområdet för hjäll—hilde 
avses med dessa ord. »Halvloft» avse ju i allmänhet de danska 
och tyska beläggen för »övervåning», och detsamma är ofta 
fallet på nordiskt område, när hjäll brukas för något slags över-
våning, särskilt i Västsverige från Västergötland till Jämtland 
samt i Norges fjälldalar. I betydelsen »höskulle» har det ännu 
större spridning: inom ett nordvästskandinaviskt område från 
Ofoten—Jämtland till Oslotrakten—norra Värmland och i ett syd-
skandinaviskt omfattande v. Skåne, s. Halland och s. Småland 
(och sporadiskt i mellanligg. otur.) samt Jylland. Dessutom före-
kommer ordet hjäll på Gotland om utrymmet över logen. Till 
detta sydliga h j ä11-område sluter sig h i 11—h i 1 d e-området från 
Sönderjylland till Flandern, där det frisiska området har samma 
speciella betydelse som gutniskan (jfr karta IV b, s. 141). Också, 

1  Se ovan s. 109. 
2  Se t. ex. ovan s. 83 f. samt Grohne, Das Banernhans im brem. Gebiet, 

s. 150 f. 
8  Se s. 82 f. 



253 

betydelsen »läktare i kyrka», som ovan behandlats', utgår från 
halvloftet och tillhör det nordliga området. Hur nära den står 
betydelsen »halvloft» framgår av att samma särbetydelse också 
återfinnes hos hilde på nordtyskt område. Likaså är betydelsen 
»sovplats» spridd både inom det västtyska området och i det 
nordskandinaviska i direkt sammanhang med betydelserna »halv-
loft» och »skulle». Denna betydelsegrupp återfinnes således just 
inom sådana områden, som höra till de allra konservativaste i 
Nordvästeuropa.2  Se även karta IX (s. 294). 

Översiktskartan IV b (s. 141) visar oss också, varför hjäll 
har denna reliktartade spridning. Vi finna där, att området för 
betydelsen »övervåning» i Västsverige avskurits genom ett område, 
där synonymen ränne har samma betydelse (delvis förekomma 
även t arr e och träv inom samma område), och i Östsverige 
har skulle samma betydelse. Att h j äll e i Mälarlandskapen 
och Norrlands kustlandskap tidigare brukats också som synonym 
till skulle, förefaller troligt om man ser på utbredningen av 
betydelsen 9, »översäng», som vi nu återfinna inom s. Dalarna, 
ö. Västmanland och v. Uppland samt i området Gästrikland—
Ångermanland. Att denna betydelse är en avläggare av bety-
delsen »sovloft» är otvivelaktigt (se karta VI och ovan s. 188). 

Även betydelsen 6, »sittplats för hönsen», ofta bestående av 
en rad stänger (1. en bur med spjälgolv) uppe under taket i fä-
huset, vilken påträffas från Slesvig och Danmark upp till Söder-
manland samt i Dalarna och Jämtland i enstaka ströbelägg, är 
säkert en direkt utveckling från betydelsegrupp 8, och detsamma 
är också fallet med betydelsegrupp 2, »torkstänger 1. torkhyllor 
under taket». När hus med innertak kommo i bruk i stället för 
de gamla ryggåsstugorna, flyttades de gamla hjällarna, som i 
de senare ofta funnos längs långsidorna under takfallet (se bild 39), 

I  Se s. 139 och karta IVa, 8. 141. 
2  Jfr karta V och s. 166. Man kan t. ex. härmed jämföra det förhållandet, 

att eldhus fram till våra dagar varit i bruk i Härjedalen, Dalarna och de inre 
norska bygderna, samt att i det lågsachsiska huset nästan in på storstädernas 
område den öppna härden utan skorsten kunnat leva kvar tills nu. Se härom 
Grohne, Das Bauernhaus im brem. Gebiet, s. 25: »Wenn in unseren so hoch 
zivilisierten Zeit wenige Km. von der bremischen Stadtgrenze entfernt in einigen 
bäuerlichen Anwesen sich das offene Herdfeuer bis in die Jetztzeit erhalten hat, 
so können wir dies nur als ein schier unbegreifliches Wunder niedersächsischer 
eberlieferungstreue anstaunen.» 
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helt enkelt in under innertaken som ett system av stänger i 
husets längdriktning över de »kronstänger», som intogo de gamla 
tväråsarnas plats. Säkerligen ha de äldre hjällarna både i stugor, 
fähus och logar haft det dubbla syftet att tjänstgöra både som 
torkplatser och förvaringsplatser. 

Det är därför också lätt att förstå, att hjäll kommit att 
bli beteckningen även för likartade hylliknande torkställningar 
i det fria eller under ett skyddstak, såväl som för hässjor till 
torkning av säd och hö eller löv. Således bör också grupp 1a—e 
utan våld på materialet kunna tolkas som fortsatta utvecklings-
steg från de ovan behandlade betydelserna. Likaledes förhåller 
det sig med olika slag av plattformsliknande, upphöjda ställningar 
av växlande form, vare sig de brukats som laxhjällar eller seid-
hjällar, som björnhjällar, ligganordningar framför brasan eller 
stödställningar under sjuka kreatur.' 

Hos det ity. hill, hilde ha i stor utsträckning funnits samma 
särbetydelser som hos det nord. hjäll, men ett par avvikande 
betydelseutvecklingar böra särskilt omnämnas, nämligen betydelsen 
»foderhäck» och »snedskjul» (bet. 6-7). Den senare betydelsen 
sammanhänger med den vanliga hos hilde »rummet invid tak-
foten», fastän det i detta sydtyska specialfall har kommit att 
beteckna utrymmet utanför i st. f. innanför väggen (jfr betydelse-
utvecklingen hos skunk och Sfs, se ovan s. 97 f. och s. 103, 
not 8). Även sammanhanget mellan betydelsen »foderhäck» och 
»höskulle» är påtagligt, om vi utgå från den konstruktion, som 
dessa foderhäckar ha i det lågsachsiska huset. Främre kanten av 
"die Hilde» mot »die Diele» vilar på kraftiga, längsgående reglar, 
»die Hillenriegel», intappade i de stolpar, som uppbära takkon-
struktionen (»Ständer» med överliggande, längsgående »Lucht-
balken»). Från denna »Hillenriegel» ned till en syllstock, som 
avskiljer »Diele» från »Käbbungen», går ett system av lodrätt 
ställda grova spjälor, vilka bilda »die Futterraufe», som emeller-
tid inom det egentliga utbredningsområdet för det sachsiska 
huset knappast brukat kallas »Hilde».' Som ovan nämnts' är 

i  Till betydelsen »gles botten under taket» ansluter sig också naturligt 
kella seg i norskan, »legge sig i et fladt Lag (ligesom et Loft) i en viss Af-
stand fra Grunden» om rök och damm, samt hjallast i färö., »adskille sig og 
inge sig i lag» om rök och dimma; jfr ty. Rauchboden, ovan s. 134, not 2. 
Om bet. 11-16 se ovan. 

2  Jfr härtill bild 57, s. 125, hos Grohne, Das Bauernhaus im brem. Gebiet. 
Se ovan s. 250. 
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det huvudsakligen i området kring Harz, som denna betydelse 
är allmän. Se karta IX (bet. 9). 

Även betydelserna hos nord, hill, hylla stå i nära samband 
med betydelserna hos h j äll—hild e. Vi ha ju redan hos hjäll 
funnit betydelsen »hylla», och de ovan i betydelseöversikt b. upp-
tagna betydelserna 2-6 hos hylla sammanfalla med lika många 
särbetydelser hos hj ä 11. Likaså kan hylla liksom hj äll betyda 
»hylla» i fjäll. Mest avvikande från betydelserna hos hj ä 1 1 är 
bet. 1 »möbel av flera hyllbräder över varandra», som ju är 
ordets vanliga betydelse i dialekterna såväl som i riksspråken i 
Norden. Denna kollektivbetydelse kan därför möjligen tidigt ha 
knutits till h ill—h y 11 a. 

Det förefaller således ofrånkomligt, att den äldsta betydelse 
vi på språkgeografisk väg kunna komma fram till hos denna ord-
grupp, avsett just sådana primitiva förvaringshyllor av glest lagda 
stänger i höjd med takfoten inne i husen, tydligen främst i så-
dana där taken uppburits av stolpkonstruktioner, som omnämnts 
ovan s. 80. Från denna betydelse synes man därför också vara 
nödsakad att utgå vid den etymologiska tolkningen av dessa 
ord. Innan jag övergår till en sådan, är det skäl att framdraga 
ett annat parallellt ord, som likaledes brukas som beteckning 
för det sneda utrymmet under takfoten, nämligen da. heldefag 
(h el 1 ef ag). Enligt Molbech» betyder detta ord på Lolland »den 
Deel af Huusbygningen og af Loftet, hvor Taget slutter tul 
Muren eller Bielken»; på Falster uppges det betyda »det flade 
Stykke Tommer, som i Bindningsvxrks-Bygninger ligger over 
Stolperne og i hvilket Sparrerne ere befwstede; eller Stedet, hvor 
Stolperne og Sparrerne mode hverandre: Lxg Halmknipper i 
Hellefaget, ellers ryger Sneen ind paa Loftet»; från Langeland 
säges det: »det Sted, hvor Taget helder ind mod Loftet. — At 
lwgge Kornet ind under Heldefaget. Denne Vinkel kaldes ellers 
ogsaa paa Langeland 'Skonkerne'.» 

I fråga om etymologien till ifrågavarande ord synes allmän 
enighet råda mellan olika forskare om att vi ha att utgå från 
urg. grundformer, som för fvn. hjallr är *helpaz, för *helPan- 
samt för vgerm. hill, hilde: *helpiön-, medan något delade me-
ningar föreligga i fråga om nord. hylla, där t. ex. SAOB räknar 
med en ä. form *heikön- medan Hellquist, Etymol. ordb. ansätter 

Da. Dial.-Lex., s. 201. 
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ett *hulkön- som växelform.' Man kan fatta -An) som en av-
ledning till a-, resp. an-stammen hos hjäll(e), för att beteckna 
den kollektiva anordningen av flera bräder över varandra (kärl-
hill, bokhylla).2  Jö(n)-stammen finnes både i nord, och vgerm., 
medan a-stammen i huvudsak enl. ovan är västligt orienterad i 
nord, och an-stammen vanligast i östsvenskan (utom som terräng-
bet., som är vanl. i svag form även i vno.). Till vilken ieur. rot 
dessa urg. former skola föras blir emellertid ovisst. Den van-
ligaste meningen bland forskare i nutiden synes vara, att de böra 
hänföras till ieur. kel »höja sig, hög», och således ha släktskap 
med t. ex. lat. miste »hög, reslig», lit. keliä, kelti »höja» och isz-
Uttas »upphöjd» o. s. v.»  Av den förut givna beskrivningen av 
de konkreta ting, som betecknas med ordet hjäll—hill—hilde 
kan dock knappast någon allmän abstrakt betydelse av »upp-
höjning» utläsas, och parallellen med det nyssnämnda da. helde-
fag talar närmast för att man bör söka etymologiska anknytningar 
till någon annan rot än denna. Denna utväg har tidigare för-
sökts, t. ex. av Schiller-Liibben', som i fråga om hade »Pferde- 

Hellquists antagande, att hylla skulle utgå från en växelform med u-vokal, 
förefaller ej troligt. I varje fall kunna de i övre Sverige normala formerna 
hill, hilla ej antas ha uppkommit genom delabialisering. Som materialsamlingen 
visar, förekommer visserligen också några belägg med y-vokal från tyskt om-
råde (bair. h till, h ii lie r, osnabr. h yl e), som äro svåra att bedöma, men så 
få, att de ej gärna kunna anföras som stöd för att anta en grf. med -u-. Man 
får säkerligen i stället, liksom SAOB, art, hylla, och Levander, Dalm. I, s. 189 
och 274, not 39 a göra (jfr Kock, Ljudhist. I, s. 72), räkna med att y-formerna 
uppkommit genom labialisering (jfr det vanl. bruket av ordet i dat. pl. 'på 

— I fråga om den ä. sv. (och dial.) formen hill anser SAOB, att dessa 
enstaviga former »torde vara nybildade till pl. former av hylla, hl Ila». Detta 
är naturligtvis teoretiskt möjligt, men den stora spridning dessa former ha 
förutsätter en avsevärd ålder hos denna nybildning. Emot en sådan förklaring 
synes också det förhållandet tala, att hill i dalm. (Mora, Älvd.) böjes som en 
gammal iö-stam (jfr Levander, Dalm. II, s. 185, paradigm på ö x a, och Dalmåls-
ordb.). Det är möjligt att även den Ity. formen hill, så som Aakjxr, Stud. tul 
Dahlerup 1934, s. 54, antagit, kan vara en iö-stam. 

2  Jfr t. ex. Kluge, Nom. Stammbildungslehre, § 81-82. 
a  Utom SAOB och Hellquist jfr t. ex. Falk—Torp,. Norw.-dän. etymol. Wh. 

och Torp, Nyno. etymol. Ordb. 
Mnd. Wb., art. Hill e: »so gennant von den schräg ablaufenden Riegeln», 

jfr ovan s. 235, Samma mening är företrädd av ten Doornkaat Koolman, Wb. 
der ostfries. Sprache, art. hill e, som eit. Sch.-L. och därtill menar,' att efter-
som foderhäcken i viss mån är »upplagsplats för foder», har ordet kunnat över- 
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raufe» i mlty. sammanställa ordet med mlty.-fhty. verbet helden 
»luta». Samma mening delades också av Walde-Pokorny', som 
ansåg°, att Ity. hilde »Raum ilber den Viehställen zum Schlafen» 
utvecklat sin betydelse ur äldre »geneigte, schräge Decke» och 
således även var besläktat med fvn. hallr »lutande», sv. hälla 
o. s. v. (till ieur. roten kel »neigen»). Denna härledning synes 
också stämma bäst samman med de sakförhållanden, som här ha 
behandlats och som klart visa, att ordens äldsta betydelse varit 
»gles hylla på tvärbjälkarna under takfallet i huset».a 

Sammanfattningsvis kan det inbördes sambandet mellan de 
olika betydelserna hos orden hjäll, hilde och hylla åskådliggöras 
på sätt, som anges på nästföljande sida. 

Anmärkning. En ordform som i det föregående ej har be-
handlats, är det jämtl. jal eller jale m., som t. ex. av II. Geijer i 
hans Åresamling har ställts under uppslagsordet *kale. Detta ord 
har genomgående tjockt 1. Betydelserna stå emellertid nära vissa 
betydelser hos hjäll, vilket uppträder i samma dial. Några ex. på 
ordets former och betydelser skola här anföras: 

Åre: »Ma m., en stör, varpå kött hängdes till torkning. J ä 1 än 
lägges över åsarna under taket i härbärget. Även om de k ö ttj äl ä, 
som användas vid rökning i bastun.» H. Geijer, Åresaml. — 
Mattmar: »j,90.9c3Z m., en stång, spetsad i ena änden, tvär i den 
andra, varpå spickekött hängdes i badstugan för att rökas, och 
efter rökningen i härbärget.» H. Geijer 1915, ULMA 119. — 
Mörsil : »j§932cd m., käpp, varpå köttet hänger under rökningen i 
bastun. Hela j al en bäres sedan med köttet på upp i härbärget.» 
H. Geijer 1917, ULMA 357. — Jfr Olsson, Mörsils sockenkrönika, 

föras till »höskullen», som har samma funktion. I förbigående kan nämnas, 
att Mensing, Schlesw.-holst. Wb. om Hill säger: »Wort unsicherer Herkunft, 
vielleicht zu alts. helan 'bergen, hehlen' — — — wie Sölig und Hiale». 

Vergl. Wb. I, s. 430 och där anförd litt. — I fråga om mlty. hilde 
mena de att ordet väl .inte syftar så mycket på »die Neigung des Daches 
als dessen Sparrenwerk». Jfr även Aakjter, Stud. tu l Dahlernp, s. 59, som vid 
behandl. av njyll. ortnamn på fda -hillce jämför detta med hj all r och da. 
Bakk eh ml d, samt även dragit in sv. lider, got. h le ipra »bod, tält» jämte 
fvn. hl i p »fjällsida» och gr. xl(wa i jämförelsen. Hit hör tydligen också 
sockennamnet Hill e, Gstr., samt t. ex. Hill ar ed, s:n och by i Kinds hd och 
by i llössna s:n, Redvägs hd, Vgl., enl. Ortnamnen i Älvsborgs län VII: 1, 
s. 78, resp. X, s. 96. 

2  Jfr ovan s. 108 (s k un k), 114 (skulle), 125 (sk ån) samt nyssnämnda 
da. Heldefag. 

17— 43169 Manne Eriksson 



läktare i 
kyrka 

hjäll, hilde 
ngerm., 
vgerm. 

system av stänger 
under taket: 

 

terass 

ono. 

->»hyllas 
i fjäll 
hjälle, 

vno. 

svårig-
het 
isl. 

torkställning i 
det fria: 

fisk-, nät- 
hjäll, hjäll 

vno. hjälle, 
öno. 

hässja 

.5130. 

slapp- 
hjäll* 
nordsv. 

sned- 
skjul, 

svgerm. 

dåligt 
hus, 

ruckel 

dåligt 
ur 
is'. 

fristående 
plattform: 

sejdhjäll 
fvno. 

hj. för av- 
gudabilder 

fvno. 
hj. vid mål- 
ning i taket 

fvno. 
laxhjäll vid 
fiske 

vno. 
björnhjäll 

öno., vno. 
hjäll under 
sjuka kor 

öno. 
hj. vid tjär- 
bränning 

no. 
hj. vid malm-
rostning 

»frathjäll» 
dalm. 

»ishjällo 
no. 

hjäll-
stänger 
hjäll(e), 

tino. 

brödhj. 
kötthj. 
osthj. 
mjölkhj. 
stickhj. 
bösshj. 

vind, 
hö- 

skulle 

hilde, 
hylla 
ngerm., 
vgerm. 

80V- 
loft 

hjäll, 
ngerm 

över-
säng 
öno. 

foder-
häck 
hilde, 
vgerm. 

  

hö- 
stack 
vgerm. 

höns- 
hjäll 

vgerm., 
öno. 

rök 
hjäll 
dalm. 

lave i 
bastu 
vno. 

258 

*Gles hylla på husets tvärbjälkar invid takfoten. 
(ngerm., vgerm.) 

(glest) halvloft 
hjäll, hilde 

(ngerm., vgerm.) 

liten hylla 
hill, hylla 

(ngerm.) 

en hyllbräda 
satan°. 

möbel m. 
flera hyllor 

över varandra 
hylla, 
IMMO. 

»hylla* i fjäll 
vno. 

hårvalk 
hilla, 
dalm. 

nmushillao 
hilla, 
dalm. 

block på kol- 
mila för stybb. 

hilla, 
dalm. 



259 

s. 224. Jfr ovan s. 114. — Offerdal: »k ö t t -j ä le, stång som kött 
sättes på till torkning.» ULMA 1381:4. — Frostviken: »tj ö ttj al, 
spett med uppträtt torrkött.» Levi Johansson, ULMA 2185. — 
Hammerdal: »k ö t tj al an», ULMA 869: 10: 42. — Ström: »tj ö tt-
j ä 1 ä, käpp vågrätt upphängd under taket för upphängning av 
konserverat kött.» ULMA 2365. Synonymer äro k ö tthj äl 1 m. 
från Åre, Geijers saml., och kött-val m. från Åre och Häggenås, 
Geijers saml. Tydl. en dublettform till hjäll med tidig vokalför-
längning, jfr ovan former från Bohuslän (också med tjockt 1) och 
Dalarna4. Möjligen föreligger också påverkan från ett annat ord 
med samma betydelse, dalmålets *öle: »yob, helt liten, i ena ändan 
vässad träpinne, på vilken kött m. m. upphängdes till torkning 
under stugutaket», Åsen, Älvdalen enl. Levander, Dalm. ordb., jfr 
med yl hos Torp, Nyno. etymol. ordb. och 'Rz 778 b. 



Kap. VII. Betydelserna hos ordet tarr(e), darre. 
1. Betydelseöversikt. 

På nordiskt område kunna följande betydelsegrupper urskiljas 
hos tarre, tarr: 

Torkställningar och lavar av olika slag för torkning av lin, malt, 
säd, humle e. d. 
Hylla, oftast uppe vid taket. 
Sittställning för höns. 
Vind, övervåning, höskulle. 
Halvloft eller -skulle, använd som sovplats. 
övervåning i tvåvåningssäng. 
»Hylla», jämn berggrund i havet, vid Norges västkust. 
På västgermanskt område har darre betydelsen: 
Torkinrättning, torkhus för lin, malt, säd, frukt e. d. 
Torkning. 
Dessutom har Darre de båda alldeles avvikande betydelserna: 
Tvinsot (lungsot, hos människor), halssjukdom (hos fåglar); 
»Kerlchen.» 

2. Beläggsamling för betydelserna. 
Sverige: 

Skåne. tarre, tar m. (tå, tak). Bet. 1. Luggude, N. Åsbo, Frosta 
och Ingelstads hdr: »tar r e m. ställningen i en badstuga eller bryt-
stuga», Rz 774 b. — Luggude hd, Kattarp: »tar, en avbalkning 
ovanför eldstaden i brygghuset, där man torkade lin», LAL. — Fle-
finge: »tar r e, torkställning för linet i brytestugan», LAL. — Viken, 
Jonstorp, Farhult: »ta r r e, dets.», LAL. — N. Vram: »t arre n, 
den plats i maltkölnan, där maltet låg, när det torkades», LAL. — 
N. Åsbo hd, Riseberga: »ta rr e, torkställning för lin», LAL. — S. 
Åsbo hd, Kvidinge: »ta r r e, inre och övre rummet i en bastfia, som 
utgjordes av en av bräder hopslagen ställning, på vilken man tor- 
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kade lin», LAL; jfr Sandklef, Om torkhus, s. 28, »t ar r e, laven där 
hören placerades» från Kvidinge. — Strövelstorp, Höja: »ta rr e, 
samma bet.», LAL. — Onsjö hd, Torrlösa: »tar r e, torkställning 
för lin i bastua», LAL. — Konga, Röstånga: »t a rr e, underlag av 
runda stakar i brytstugan, på vilket linet torkades», LAL. — Rönne-
bergs hd, Tirup: tar, ställning man lade linet på till torkning i 
brytstugan», LAL. — Harjagers hd, Barsebäck: »tar r e, gallerverk 
på galten (ugnen i brytstugan) varpå linet ligger under torkningen», 
LAL. — Frosta hd, Skarhult: »tar re, dets.», LAL; jfr Hallaröd 
och Munkarp nedan under bet. 4. — Herrestads hd, Ilögestad: tar r e, 
dets.», LAL. — Ö. Göinge hd, Glimåkra: »tar r e, torka i vilken 
hudarna till sist torkades (i garveri); torkugn för humle», LAL. — 
Bet. 4. Onsjö hd, Reslöv: »t ar r e, hjällning över logen, där en del 
säd eller halm upplägges», LAL. — Bosarp: »det översta rummet 
mellan de sista bjälkarna och »skårren», om där finnes bräder så 
något kan förvaras där», LAL. — Trollenäs: »ett slags loft av 
läkten och slanor, där man brukade förvara säd», LAL. — Torrlösa: 
»loft över loge», LAL. — Ö. Karaby: »loft över loge», LAL. —Konga, 
Röstånga: »innerloft i loge, bestående av runda käppar, på den 
lägges halm», LAL. — Billinge: »ett slags loft över logen, där man 
förvarar säd», LAL. — Frosta hd, Hallaröd, Munkarp: »ta rr e, ett 
loft vanl. lagt av stänger och med litet halm emellan över det 
översta bjälklaget över själva logen. Man lade ved till torks där. 
Även lin lades där uppe», LAL. — Ö. Strö, Gudmundtorp: samma 
bet. LAL. — Ö. Göinge hd, Färlöv: »tar r e, förvaringsrum för hö», 
LAL. — Loshult: »översta delen av vinden», LAL. 

Blekinge. tarre m. Bet. 1. Listers hd: »tar r e m., rummet över 
ugnen» (möjl. kan här bet. 5 föreligga, men uppgift saknas om att 
lokaliteten här brukats som sovplats), Svenning, Folkmålet i Lister, 
s. 144. — Bet. 4. Allmänt: »ta rr e m., skulle, vind, vindsrummet ofvan 
hanbalkarne», Rz 774 b. — Listers hd: »tar r e, rummet över ugnen, 
vind», Swenning a. a. s. 144, jfr not 5 om ordets ä. form: enl. S. 
kan stamvok. återgå på äldre -ä-. — Bräkne hd, Hällaryd: »tarr e», 
utan översättn., LAL. — Medelstads hd, Ronneby lfs.: »tar re, låg 
vind, på boningshus», LAL. — Östra hd, Ramdala: »tar r e, lösa 
bräder på takbjälkar el. hanband, om övervåningen inte är inredd; 
i förbind. 'på översta tarren', högst uppe», LAL. 

Halland. tarre m. Bet. 1. »ta rr e m., ställning i badstugan, 
hvarpå linet torkas», P. Möller, Ordb. s. 194 = Rz 774 b. — Dräng-
sered: »tar re (ta), torklaven varpå linet ställdes», A. Sandklef, 
Om torkhus, s. 17. — Lindberg (n. delen): »den del av [tork]laven 
som låg över galten [= ugnen] kallades här Mila.» (Samma inrättning 
kallades i Ö. Kamp tilled, i Harplinge och Årstad la, i mell. 
Halland häck eller ränne). A. a. s. 17 f. -- Ordet är ej upptaget 
hos Wigforss, S. Hallands folkm. — Bet. 3. Skrea: »tär r e (tå), 
plats där hönsen vistas om nätterna (uppe under taket); h ö n eta rr e», 
LAL. — Vinberg: »h ö n et ar r e, sittplats för höns», LAL. — Ljungby: 
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»h ön etarre, bur för höns», LAL. — Lindberg: »tarre, sittplats 
för hönsen», LAL. — Skällinge: »h ön e tarr e, sittplats för höns i 
hönshus», LAL. — Bet. 5. Lindome, Vallda, Släp, Köinge, Ås och 
Träslöv, se ovan kap. IV: 2 b. Hit hör närmast också: »tarre in., 
platsen ofvanpå bakugnsmuren i ryggåsstugor, understundom afskild 
med bräder och hvartill man uppgår på en liten stentrappa inmurad 
vid ugnen eller genom en framtill anbragt lucka. Tarren brukas 
stundom till sofställe för tjänstehjonen», Rz 774 b = P. Möller, s. 194, 
vilken som ursprungsort för meddelandet uppger mellersta och norra 
Halland. — Frillesås: »tarre, platsen ovanpå bakugnen, användes 
som sovplats», LAL. — Från Halland finnas också uppgifter om 
en annan bet. hos ordet, som kommer rätt nära bet. 4, nämligen i 
följ. belägg från Ljungby: »tarr e, liten utbyggnad eller luta bred• -
vid annat hus», Rz 725 a. »Ljungby: »tarre, liten byggnad var-
uti får, getter förvaras. Ordet torde nu vara alldeles utdött, känt 
endast av den allra äldsta generationen» 1930, LAL. P. Möller, s. 194. 
Bet 6: Fjärås: »tarre, översäng», LAL. Årstads hd: »tarre — 
öfversäng», Bondeson, Minnen fr. Nord. mus. I, h. 2: 1 sp. 6. 

Bohuslän. tarre m. Bet. 5. Sörbygden (Krokstad, Hede, Sanne): 
»t a r r e, säng uppe vid taket i en ryggåsstuga», Nilkn, Sörbygdsm., 
s. 138, jfr materialsaml. ovan s. 152. 

Västergötland. tarre och tttrre m. Ordets nuv. uttal är enl. 
Götlind, Västgötaordb. tåa utom i Vadsbo, där *ta förekommer. 

Bet. 1. lova: »Längs ena gaveln (av bastan) gick en lave, och 
ovanför denna, nästan uppe vid taket, tarren», 2283, s. 17. — 
»Tarr en utgjordes av några på litet avstånd från varandra lagda 
stänger, vilket hade den fördelen, att linet här torkade fortare, 
emedan värmen slog upp emellan stängerna» (lova), Västg. ordb. 

Av. »smattra på tarr en, pratmakare, eg. person som låter 
likt det torkande linets ideliga smattrande, sedan man rest upp det 
på tarren.» (lova), Västg. ordb. — Bet. 3. Älekulla: »tarre m., 
golv eller plattform under hönsens sittplatser i ladugården, van-
ligen placerad uppe under taket», 3679; jfr Lidt5n, Armen. Studien, 
s. 46 (Bollebygd), och bet. 6. för hjäll. — Bet. 4. Vadsbo hd: 
»tarre m., ofvanrum», Rz 774 b. — Kållandsö (Otterstad): »tarre, 
då säjer en så fort dä ä nå som ä högt, på vinn eller ett ränne 
eller så där; di kallat räent å, men då ä tarr en å.» F. Hedblom 
uppt. 1936. —,Torsö: »t a rr e, skulle», se under 6 nedan. — Säter: 
»en plass oppe ve taket, di kalla tarr en», 109: 320 a. — Ugglum: 
»tarre, skulle (ränne) av stänger, avsedda att lägga t. ex. löv-
kärvar på.» 5447, s. 11. — Skånings-Åsaka: »tarre m., den 
del av ett hus, som är närmast ryggåsen under taket (= kuve)», 
109: 298 a. — »tarre, vind ovanpå ett vindsrum», Västg. ordb. 

Redväg: »tar r e, litet rum på vinden», Västg. ordb. — Mossebo: 
»t ar re, skrubb på vinden», Västg. ordb. — »tredje våningen av 
ett boningshus», d:o. — Holsljunga: »tarre m., ett litet lågt loft, 
bildat genom att man nära taket fäster vid väggen en brädställning 
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eller genom att man förser ett under ryggåsen beläget vindsrum 
med platt tak.» Leander, Holsljungamålet, s. 90. — Redslared: 
»tarr e, litet utrymme uppe vid takåsen», 11940, s. 41. — Skeby: 
»tarr e, mindre rum i ett boningshus», 10345, s. 21. — Flo: 
»tärre in., inne i ladugården uppe vid ryggåsen», 7648. — Källby: 
»tarr e, skulle», 9234, s. 1. — Magra: »tar re, hylla i ladugård 
att lägga upp mat på till smådjuren», 9840, s. 11. — Allmänt i 
landskapet: »tarr e, skulle», se P. Möller, 194. — Bet. 5. Tarre, 
tärre. Sv. enn säng åpp underr takett etc. jfr s. 60 ovan. »tärre, 
en nedsänkning i trossbottnen nära eldstaden, hvarest man låg 
varmt (fordom)», Rz 774 b. — »tarr e m., säng under taket i stu-
gan», P. Möller, s. 194. — Fotskäl: »tärre, slags avsats över bak-
ugnen, där man ibland kunde gå upp och lägga sig om det var 
kallt», 11942, s. 59. — Om tarre, tärre i samma bet. hos Hof, 
se ovan s. 152 under kap. IV. — Hova: »kvarntarre m., vägg-
fast bänk i kvarnkammare, där de lågo, som vaktade kvarnen un-
der natten» — jfr »snattra på tarren, smalra på taern =-
pratmakare», enl. Västg. ordb. (även ovan under 1). — Bet 6. 
Torsö: »han ligger på tarr en», skämtsamt om liggsoffa, hör väl 
snarast till föreg. betydelsegrupp; Västg. ordb. Verklig översäng bet. 
ordet enl. kap. V ovan i Rackeby, Hyssna, Sätila, Göteve, Hajom, 
Töllsjö och öxnevalla samt från Flundre härad. Jfr Melander, 
Anteckn. om  Marks och Bollebygds härader, s. 156. 

Dalsland. tarr f. Bet. 2. »Ta rr a (1) en bred hylla under taket 
i stugan», Lignell, Beskrifn. öfver Dal I, s. 107. »tarra Di. (1) bred 
hylla under taket», Rz 774 b. — Bet. 4. N. Vedbo: »tarr e m., 
öfverförstuga, öppen utan loft», P. Möller, s. 194 --= Rz 774 b: »Bo 
på tarren, kasta upp något på tarr en.» — Bet. 5. »tarr e, säng 
upp under taket i bondstugor, s äng-t a r r e, säng-tärre (för- 
åldr.)», Rz 774 b. (Kan möjl. åsyfta bet. 6: översäng.) 

Värmland. tarr f., tarre (-a) m. (f.). Bet. 5. »t a r r (e), uppe på väg-
gen fästad säng af hopspikade bräder. Värml. teml. allm.», 42:9, s. 25. 

Bet. 6. tarr, tar ra, tarre och tarr säng är enligt kap. V ovan 
känt från v. och n. Värmland: Jösse, Fryksdals, Älvdals och Färnebo 
hdr, socknarna Eda och Köla; V. och ö. Emtervik; N. Ny och Eks-
härad, Nordmark samt Frykerud i Kils och Grava i Karlstads hd. 

Jfr Rietz 716 a, 774 b samt Noreen, Fryksdalsm., s. 106. 
Småland. tarre, tärre (terre) m. Bet. 3. Gryteryd: »h ö n etarr e, 

hylla för hönsen», 1939, LAL. — Bet. 4. »Vind öfver ett hus, öfver-
förstuga, öppen utan loft. Bo på tarren. Kasta 6pp något på 
tarren.» Rz 774 v, bet. 7. — Kalmar län: »terre m., vind, öpp 
på terr en i stugan på loftet. På terr en af stugan = på tak-
åsen.» Rz 774 b, jfr 728 b, ter e, terr e. — Hakarp: »tarr e m., 
litet skröpligt vindsrum, där man nätt och jämt kan bo, bo på 
tarr en», 549: 1. Värend: »— — bondens dyrbarheter, som mest 
förvarades uppe i tarren på vinden», Hylt6n-Cavallius, Värend 
II, s. 177. — Berga: »tärre, skullen, rum i takrasten», 1936 LAL. 
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Hallaryd: »tarre tha), vindsvåning, översta vinden, tree 
tarre, översta vindsvåningen i tvåvåningshus», 1939, LAL. — Långa-
ryd: »tarre, en liten vind, der man förvarar saker», 92: 28, s. 16. 

»tan,sn b. sg., utrymmet över en vindskammare», LAL. — Kull-
torp: »tarre n, utrymmet längst uppe under taket», 830: 1. — Vill-
stad: »tarre, obetydligt vindsutrymme under yttertaket», 1940, 
LAL. — Virestad: »tre tarre, namn på våningen två trappor upp», 
1927, LAL. — V. Torsås: »tarrä, -än, den översta vinden i ett 
hus, treätarrä, vinden över andra våningen i ett tvåvånings-
hus», 1934, LAL. — Härlunda: tree tarre, vinden över andra 
våningen i ett hus», 1936, LAL. — Härlöv: »ta rrä, våning; före-
kommer i uttr. treatarrä, 3:dje vån.; anv. om  vinden två trappor 
upp», 1936, LAL. — Oja: »tarre, vind», 1932, LAL. Öjaby: 
»tarret, bf. n. (!), vinden närmast takåsen», LAL. — Linneryd: 
»tarre, våning, på tree tarre = 3:dje våningen», 1922, LAL. — 
S. Sandsjö: dets., LAL. — Hovmantorp: »tarren, troligen den 
oinredda vinden: jag har hört uttr. tree tarren», 1938, LAL. — 
Söraby: »tärre I. ter re s. m., vind, öfre loftet, kammare i öfra 
vån.», 1880, LAL. — Ramkvilla: »tree tarr en, översta utrymmet 
i ett hus», 1939, LAL. — Bondstorp: »tarre, utrymme närmast 
under takåsen», 1942, LAL. — Herråkra: »på tree tarre n, i tredje 
våningen», 1930, LAL. — Granhult: »ta rr ä, översta vinden», 1939, 
LAL. — Järstorp: »tarre, litet loft, vind», 1939, LAL. — Linderås: 
»tarre, avd, högst upp under takåsen i ett hus», 1940, LAL. — 
Bet. 5. Västbo hd: »t a r r e, samma som gäl 1 e (= hylla under taket) 
samt en bänk eller säng hängd i taket», Lagergrens ordb. i 
VHAA:s ark. — Gnosjö: tarre, sovbrits i en tråddragarhytta, H. 
Sjöman, Guds bästa barn, Upps. 1925, s. 140. — Kulltorp: »tärrän, 
tråd dragarens sovplats i tråddraget», 1941, LAL. — Bet. 6. Skirö: 
»kroaren — — bäddade åt dom i ullen, män själve kröp de opp 
på tarren o lae säk; dä va forr i värla dä.» P. G. Wistrand 1874, 
92:44, s. 30 (kan möjl. beteckna något slags sovbrits av annat slag 
än verklig översäng, jfr dock Coxe, Travels 1779, II, s. 501, cit. 
ovan s. 91). — Burseryd: »terre m., eg. loft, nu: han legger paå 
terren», E. Carlsson 1920, 510: 2. 

Östergötland. tarre m. Bet. 2. »tarre m., bred hylla under 
taket», Rz 774 b. — Vikbolandet: »tarre, en bred hylla under 
taket eller brädetak på en säng», EL Wållin 1736, UUB, hskr. N 
635: 14. — •Bet. 4. Vikbolandet: »tarre m., skulle, vind», Rz 
774 b. — Klockrike: »tarre, vind, skulle — ya bor ap a terign» , 
F. Ty(Mn 1914, 175: 26. — Jfr klander, Kons. i Österg. folkm., 
s. 245. — Skeda: »tarre, loft eller övervåning på uthus.» 8393. 
— Till bet. 5 eller 6 kunna möjligen ovanstående citat från Rietz, 
Wållin och TyUn hänföras. 

Västmanland. tarre m. Bet. 5. Hjulsjö: »tarre, lave t. ex. 
i en kolkoja», 409: 1. — Bet. 6. Munktorp: tarre, 203: 1. — Hjul-
sjö: tarre, 1263:1. 
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Dalarna. tam ni. Bet. 4. Venjan: »tar r e m., skulle», 2781, 
s. 16-17. — Bet. 5. Venjan: »tar r e m., sovhylla i fähus», Le-
vander, Dalm. I, s. 80. — Bet. 6. »tarre, tarrsäng» enl. kap. V 
ovan känd från Våmhus, Boda, Mora, Sollerön, Siljansnäs, Rätt-
vik, Leksand, Djura kap., Gagnef, Mockfjärd, Järna, Äppelbo, Malung 
(äv. Yttermalung, Öje), Norrbärke, Grangärde, St. Tuna, Falun, En-
viken och Bjursås. 

Närke. Inga belägg kända för tarre. 
Södermanland. Inga belägg kända för tarre. 
Uppland. Inga belägg kända för tarre. 
Gästrikland. tarre m. Ämot: »tärrä, bf. tärran, översäng, 

brits, lave», 15574, s. 3. 
Hälsingland. ter m., tere m.? Möjl. besläktat med tarre i 

bet. 4 är ordet ter, tere (redan Rz föreslog detta etymol. samband). 
Delsbo: »Ter ane kallas här de på åsarna lagda stänger, ofwan 
öfwer lada-logen, på hwilka säd uplägges; på södra orterna kallas 
de Sk å hn.» Lena3us, Delsboa illustrata, s. 189. — »ter, (hård ved i 
tall och gran; svag is); skulle af stänger ofwanpå sädeslogen.» Land-
gren, Uppränn. t. gramm. f. Delsbomålet, 1. uppl. s. 19 (2. uppl. 
s. 18), även i Ordb. öfver allmogeord i Hälsingland (ter o. t er e 

s. 76. — »ter e, skulle, stänger ofvan ladulogen, hvarpå säd 
lägges. 'Lägg säden på t e r enl' Troligen samma ord som tarre 2.» 
Rz 728 b [Hls (Db)]. — »ter, tern, t e r an n, bräder och stänger 
över logen, varpå säden upplägges.» Rudolphi 1930, 2893, s. 86. 
— Jfr Hellquist, Etym. ordb.2  under tjur (tere). 

Norrland för övrigt har hittills inga kända belägg och även i 
de svensktalande trakterna av Finland är ordet okänt. En av de 
ovan citerade bet. från P. Möller s. 194 och Rz 724 b, som skulle 
finnas i de svensktalande delarna av Estland (enl. Russwurm, 
Eibofolke II, § 410), nämligen t arr a »utbyggnad invid annat hus», 
hör väl trots att samma bet, är känd hos tarre från Halland (P. 
Möller o. Rz) inte till detta ord, utan bör snarast föras till finska 
tar h a »fålla» som Rz föreslagit. Mån får dock ej bortse ifrån, att 
även lån från ty. D ar r e kan föreligga här, jfr estn. r eh e-tar e 
och tar e i s. Estland, motsvarande estn. tuba = ty. S tub e i n. 
Estland som benämning på »die Riegenstube, die zugleich als 
Wohnstube auch zum Dörren des Getreides dient», enl. Leinbock, 
Die materielle Kult. der Esten, s. 65. 

Norge: 

tarre ni. 1. terre m. Bet. 1. Nordfjord: »t ar r e m., en Flage 
eller Fjelebund at torre Malt paa. I Nordhordland kaldet »Tonn» 
(Torn); ta rr e fj 01 f., Fjel i en Torrefiage. Paa Sondmore kaldet 
»Tannfjol», maaske for Tarnfjol (?)», Aasen. — Sunnmöre: »Taket 
(av lösa bräder) i en kylna kallar ein tar r en» — (kylna är här en 
torkugn för torkning av malt), Syvde, Sunnmöre, enl. A. Nordal, 
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Juleöl, s. 5-6; särtr. ur Veneficus, nr 12, Oslo 1940. — Valdres: 
»t e r re m., en Indretning til at torre Korn paa», Aasen. — Jäderen: 
t e r r e m. dets. Torp, Nyno. Etym. ordb. Avaldsnäs, Karmöy: »Aa 
Tara- turk a (at Tare-tyrke): Efter Augvoldsnws Egns Tale-maade 
Over en Ovn At Torre Korn, eller Malt liggende paa Halm, der er 
udbreedt over smale StEenger», Leems Norske Maalsaml., s. 213. — 
Sönnfjord (Jölster): »s k i det ar r e, et Spilevaark af klovede korte 
Stffinger over Roysovnen til at torre paa. Tar r en hviler paa tar r-
a a s m., Bjelke, Stok eller Sva3r Kjep anbragt oven Ovnen», Ross. 

Bet. 4. Hemsedal, Hallingdal (Gol), inre Sogn (Lärdal): »tarr 
m., lidet Loft oppe under Spaarretaget i Stuen», Ross. — Sogn 
(Leikang, Luster): »t ar r, lidet Loft», Ross. — S. Gudbrandsd.: 
»tare 4  m., litet loft eller bred hylde = hjell», Torp, Etym. ordb. — 
Bet. 5. Södra Gudbrandsdalen: »tar r m., 'Hjell' i Flehuset eller 
Halvloft i Sa3terhus til at ligge paa», Ross. — Romsdalen: »terr e 
m., briks hojt oppe ved siden av skorstenen», Torp, Etym. ordb. 

Jfr Jakobsen, Etym. ordb. t e r ri m. nedan under Shetlands-
öarna. — Besläktade ord äro: »ter r e m., Toning, ex. Korn», 
Aasen från Valdres. — »terr e m., Torring paa et Taappe», Aasen 
från Jäderen, jfr Torp. — »t e r ra f., Portion som torres paa en 
Gang», Aasen, Torp. 7. Nordland, Nordmöre, Romsd.: ta re m., 
jevn berggrund i havet (ofte tarr e, er for tarre), Torp, Etym. ordb. 

Shetlandsöarna: 

Tarri och terri s. Bet. 1. Papa St.: »t ar ri, et i en gjord ud-
spaandt net, hvorpå uld torres.» — »t er r i, et af stråbånd, simmens, 
fiettet net, som udspaandes imellem tvaarbjaalkerne, de twartbanks, 
i husets kokken og dagligstue, og hvorpå torret og /net fisk hen-
gemmes.» — Bet. 4. »t er ri s., halvloft, nogle sammenslåede 
fjaale, som danne et lille loft, også terri-1 af t». — Alla belägg 
från Jakobsen, Etym. ordb. 

Tyskland: 

Ordet darre f. har i tyskan enligt Grimms Wb. 2. 786, be-
tyelserna 1) en torkinrättning: »hiirde, crates, zum dörren, trocknen 
des getreides, malzes, obstes»; 2) torkning: »die trocknung selbst» 
och därjämte: 3) ett sjukdomsnamn: »darrsuchst, tabes» samt 
»phthisis», hos människor, djur och växter. Dessa tre betydelser 
upptar också Der Sprach-Brockhaus 1935 för modern hty., men 
tillägger dessutom 4) liten karl: »Kerlchen.» Grimm känner av 
sammansättningar bl. a. Darrhaus, Flachsdarre, Hopfen- och 
0 b st dar r e. Av äldre belägg för betydelsen »torkinrättning» an-
föres bl. a. (ur ett vocab. från 1469) »siccinum, ein dar re vel ein 
deise» och (ur Voc. insip. teut.) »d er r, dar uf man das malz dort 
tostrinum». Graff, Ahd. Sprachschatz, har under darra beläggen: 
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darra f. 'Darre' Cg., t ar r a i Eec. cas. s. galli från 800-talet, 
darra 'cumera' i Cod. trevir. från 1100-talet, och th ar r e 'torrorium' 
D. II. 72, samt sammansättn. dar astuua3. Diefenbach—Wiilcker 
ha dar e och dar »hd. darre, aridarium, tostrinum, siccinum, cumera» 
samt der r e, der r »aridarium, tostrinum, siccinum». Dessutom 
ha de belägg för betydelsen 3) ovan: d a rr e »spasmus» och »tabes». 

Mnd. Wb. ha: dar e, dame f. »Darre zum 
Trocknen des Getreides» med äldre belägg t. ex. dame 'aridarium' 
(Voc. Engelh., dame 'siceinum' 1 Voc. W., 2 Voc. d ar r e. Yngre 
belägg i stadshandlingar från Bremen (1330), Hannover och Wismar 
(1405, dame). Dessutom ha de sammansättningen dar enh ä s n. 
'Gebäude zum Darren', frän Oldenburg 1568. 

Till bedömande av ordets spridning i nutida dialekter ge följande 
citat en viss ledning: 

Allm. lågtyskt: »Darr, Darre f. 1) die Darre zum Trocknen, 
. z. B. Malz; 2) die trockene Fieberhitze, Dörrsucht der Kinder; 3) 
eine Krankheit der Vögel», Berghaus, Sprachschatz d. Sassen. — 
Schleswig-Holstein. »Dammen m. und f. (dån), Darre, Vorrichtung 
zum Dörren von Malz, Zichorienwurzeln u. a. m.», Wilstermarsch i 
närh. av Altona, — »Im Bauernhause war der Darre eine -Liber 
den Backofen gelegte durchlöcherte Bohle», Ostenfelt vid Husum. 
-- »Dörr f., Darre», Bargteheide, Sydholstein. Enl. Mensing, 
Schlesw.-holst. Wb. — Bremen-området. »D are, die Darre, der 
Ort, wo das Malz gedörret wird», Brem. Wb. 1 (1767). — »Noch 
ist daselbst vorhanden ein Speicher 32 Fuss lang und 211/2  Fuss 
breit, worin ein Backofen und auf dem Boden eine eiserne Da h r e 
14 Fuss lang und 5 Fuss breit sich befindet.» Habenhausen, 
Anschläge Bd I 1687), enl. E. Grohne, Das Bauernhaus im brem. 
Gebiet, s. 41. — Harz-området. »Dar re f., Darre», Damköhler, 
Nordharzer Wb. — Thiiringen. »Dar r e, Trockenheit im Halse 
bei einer Gänsekrankheit», Hertel, Thiir. Sprachschatz. — Pommern 
och Rtgen. »D arre s., die Darrsucht der Kinder», Dähnert, Plattd. 
Wb. — Preussen. »D arr e f. 1) Anstalt zum Darren; Mal z dar r e, 
Fl a chs d ar r e; 2) Abzehrung, Schwindsucht», Frischbier, Preuss. 
Wb. — Sachsen-Erzgebirge. »D ar r e 1) Krankheit der Gänse 
und Singvögel bestehend in einem Geschwär an den Zungenwurzel, 
das an Fressen hindert; 2) Raum oder Verrichtung zum Dörren, 
vgl. Dörr e, K äsd or r e. — Gehäuse aus Holz oder Flechtwerk 
zum Austrocknen der Käse 0. E.; in W. E. Hor de genannt. 
Där r s tub E., Raum wo der Flachs gedörrt wird, bevor man ihr 
in die Breche bringt.» Milller-Fraureuth, Wb. der obersächs. u. 
erzgebirg. Mdarten. — Schwaben. Augsburg: »Die Darre, Dörr-
ofen, D ar r et e (Wiirml.)», Birlinger, Schwäb.-augsbger Wb. — 
»D ar r e, därg, gemeinschwäb., Vorrichtung zum Dörren: 1) zum 
Dörren des Flachses oder Hanfes; allgem. s. darren. Dazu ist ein 
besonderer Platz ausserhalb des Ortes bestimmt, vgl. B r e ch dar r e; 
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2) zum Dörren des Obstes, — — des Malzes, — — des Hopfens. 
Die intr. Bed. ~ries scheint uns zu fehlen.» Fischer, Schwäb. Wb. 
— Wiirttemberg: »— — keiner (darf) einigen flachs oder hampf 
bei dennen gewohnlichen darrene am morgen vor betleiithen nit 
anziinden», Vogt- u. Gerichstsordn. 1725, tr. i Wiirttemb. ländl. 
Rechtsquellen 2, Stuttgart 1910 (enl. Jirlow, a. a. s. 67). — Bayern. 
1) »Die Dar; Darrsucht, Schwindsucht, Auszehrung. Ex. 'Diirr 
flaisch is nicht viel das nicht die darr mit dir spil.' 2) »die därr 
(dkr), die Dörrung, Ort des Dörrens, die Darre.» Schmeller, Bayer. 
Wb. I, 530. 

Böhmiska området: 

Egerland: »'s dörr n, das dörren, in die dörr geben» (om lin), 
efter Jirlow, Terminologie d. Flachsbereitung, s. 67. — Altvaterge-
birge: »Dörrs f., holzgeriist, auf das der fiachs im dörrhaus-
gestellt wird», Fischer, Anbau und Verarbeit. des Flachses im 
Avtgb., Zschr. f. österr. Volkskunde 1909, s. 150, cit. efter Jirlow 
a. a. s. 66. 

Österrike: 

Kärnten: »d b.r e f., Darre, Vorrichtung zum Dörren des Getrei-
des, Obstes; 2) Schwindsucht, Auszehrung», Lexer, Kärntisches Wb. 
— Ordet har i formen dere också lånats av slovenerna kring 
Klagenfurt och Rosental, enl. Schier, Hauslandschaften, s. 334. 

Schweiz: 

Kantonen Bern: »bräch-hösli, darliber breitet sich ein wagerecht 
hingelegtes gatter, die r ä tsc h -d ar r e», Friedli, Bärndiitsch VI, 
s. 489, bild återg. hos Jirlow, a. a. s. 62 (fig. 13). — Kantonen 
Schwyz: Rigi-trakten: »där e, hölzernes gestell auf vier pfählen 
mit gatter zum auflegen des hanfes», Anna Ithen, Flachs u. Hanf, 
i Schw. Archiv f. Volkskunde 1906, s. 228, efter Jirlow a. a. s. 66. 

Holland: 

Från mholl. tid anföres ett »darr e, Droogoven, eest: siceinum 
een darre of een deise», Hor. Belg. 7, 11 enligt Verwijs-Verdam, 
Mittelnederl. Wb. (jfr motsvarande glossa ovan från Grimm!). — 
Kilian 1777 anför också ett dar r e, »ustrina», enligt ten Doornkaat 
Koolman, som f. ö. från ostfris. uppger ordet i formen »d a r e, där, 
Darre, Härde zum Darren od. Dörren des Malzes, Getreides etc.: 
't molt ligd up d' där». 

Rumänien: 

Siebenhårgen: Darre, Darr f., Duar f. 1) Vorrichtung zum 
Dörren, besonders des Obstes. In unseren Gemeinden spielt das 
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Dörren des Obstes, zumal der Zwetschken, eine grosse Rolle. 
Zu diesem Zweck werden teils selbstgefertigte, primitive, teils in 
den letzten Jahren auch durch staatliche Unterstiitzung kunstgerecht 
hergestellte Darren beniitzt. Doch wird das Wort auch fär Dörr-
Torrichtungen zu anderen Zwecken gebraucht. — — 2) Dimin. 
Diär ch e n. Brettchen mit Seitenlisten zum Dörren von Obst und 
Gemäse. 3) Schwindsucht.» Wolff-Schullerus, Siebenbiirg.-sächsis-
sches Wb. 

3. Geografisk fördelning av form och betydelser hos ordet 
tarre (terre), darre »torkställning» etc. 

Beläggsamlingen s. 260 f. visar, att ifrågavarande ord i de 
nordiska språken i allm. uppträder som sv. mask. tarre. I Sve-
rige är formen känd från Östergötland, Småland, Blekinge, Skåne, 
Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland, Värmland, Dalarne 1, 
v. Västmanland samt från Gästrikland. I Norge är den känd från 
t. ex. Nord- och Sunnfjord, Sunnmöre och Nordhordland; även 
från Shetlandsöarna är tarri m. känt. Som st. m. anträffas 
tarr i Norge i Sogn, Hallingdal och s. Gudbrandsdal, och som 
st. f. tarr rätt allmänt i Värmland jämte tarre m. (och sv. f. tarm 
en gång, Grava)' samt i Dalsland. Som sv. m. med lång vokal 
uppträder tam' jämte tarre i Norge i s. Gudbrandsdal, Nord-
land, Nordmöre och Romsdalen. En del västsv. uppteckningar 
visa ä-vokal i stamstavelse), men dessa belägg på tärre få säkert 
tolkas som ljudlagsenlig utveckling från ä. tarre. Således uppge 
Hof och Rietz att former med -ä- ha förekommit i Västergötland 
och den senare även i Dalsland och Småland. I nyare samlingar 
påträffas också tärre t. ex. från Flo i Åse hd, från Öxnevalla 
och Fotskäl i Marks hd i Västergötland' samt från Burseryd i 

Om vokalförlängn. if. -rr t. ex. i Gagnef tära m. se Levander, Dalmålet 
I, s. 80. 

2  Även från Äppelbo i Dal, uppges tarra vara f. 
Jfr not 1, samt Torp, Nyno. etym. ordb. 
Åse hd hör till det område i Västergötl., där, gammalt a > ä if. r-förbind.; 

Marks hd däremot har vanl. bevarat a-vok. i de ord, som upptas i typordl. och 
som behandl. av Götlind i Västerg. folkm. I, där ljudövergången behandlas 
s. 119 (och kart. 15-19), men enstaka ord med a> ä ha säkert spritt sig ut-
över de av G. uppdragna gränserna, således återfinnes överg. a> ä på karta 
17 i Fjäre hd i Hall. alldeles intill gränsen av Marks hd. 
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v. Småland.' Även i norska dial. påträffas belägg med ä- eller 
e-vok., t. ex. från Valdres, Romsdal och Jäderen, och här har 
nog stamvokalen påverkats från det besläktade terre m. »tork-
väder», som påträffas i Bergens stift och i Rogaland (jfr torre m. 
från Nordmöre), motsv. fvno. perrir m. »torkning, torkväder». 
Till denna från verbet terra påverkade grupp får man också föra 
shetl. belägg som terri m. och nyisl. sms. på Perri-, t. ex. -h -tis, 
-grind, -hj a11ur3  synes vara direkta verbavledningar. Inga 
belägg med a-vokal synas förekomma i nyisl. T arr e synes 
saknas i nordliga Norge och i Sverige norrut från och med 
Gästrikland.3  Ordet saknas vidare på Gotland, i Uppland, Söder-
manland och Närke samt i finlandssvenskan och danskan. Till 
sin nuvarande utbredning är det således ett typiskt västligt ord.4  

På tyskspråkigt område på kontinenten uppträder darre f. 
med delvis samma bet. som i sv. och no. men dessutom som 
benämning på vissa sjukdomar. I denna huvudform påträffas 
ordet således i Preussen, Pommern, på Riigen, i Erzgebirge, Thii-
ringen, Harzområdet, kring Bremen, i Wärttemberg och Schwaben 
samt i Schweiz och i Holland. Dessutom förekommer ordet i 
avvikande dial. former, t. ex. darren m. eller f. i Schlesw.-Hol-
stein, med förlängd stamvok. i dar e f. från ostfris. och schwab., 
som starkt f. d år i ostfris., bayr. och schweiz. Starkt f. med 
kort stamvok. a är känd från både bayr. och lågty. område (darr) 
och med ii-vokal d ärr f. i bayr. som tydl. är påverkat av verbet 
derren liksom d err e f. i Kärnten. D örre f. i Böhmen och Erz-
geb. och dörr f. i Schlesw.-Holst. och Luxemb.3  synas vara på-
verkade av verbet dörren liksom d orr e f. i Erzgebirge av verbf. 
dorren. I sms. finnes från Erzgebirge också ii-vokal i t. ex. d ä rr-
s tub. I schwab. påträffas en form darr e t e. I estniskan är 
ordet inlånat i formen tare (se bel. ovan) och i sloven. som dere. 

Se typordl. från Burseryd, 510: 1, § 210 med regelbunden överg. av a> ä 
if. r-förbind. Om förhåll. i Listermålet i Blek. se Swenning a. a. s. 144. Också 
där föreligger äldre a. 

2  Jfr erzgeb. där r s tub i samma bet. nedan; flera belägg på hithörande 
sms. hos Blöndal, Is1.-da. Ordb. under jerri. 

Möjligen får också håls. ter 1. ter e m. (best. f. teren, pl. te r an e) 
räknas hit, men de isolerade formerna medge ej bestämda slutsatser; se ovan s. 265. 

Jfr även hall. toto rr a »brytgrop», Ö. Karup, enl. Sandklef, Torkhus, 
s. 8 och m alt t or ra från flera håll i Skåne, a. a. s. 27. 

5  Wb. der Luxemb. Mdart, Luxemburg 1906: »D ör f., Fla,chsdörre.» 
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För nord. tarre saknas belägg i fornspråken. Ty. darre är 
däremot väl belagt i fhty. i former som darra, tarra, tharre, dar 
och derr, alla V, i mlty. dare och dame f.' samt i fornfris. thåre f.8. 

De olika betydelserna av ordet tarr(e) på svenskt område 
fördela sig geografiskt så som kartan VIII visar. Bet. 1) tork-
ställningar av olika slag, påträffas på svenskt område i 
Skåne, Halland och Västergötland i bet. »lintorka» (brytgrop 
e. d.) samt på norskt på Jäderen, i Sunnmöre och Nordfjord samt 
dessutom i Valdres', där överallt i bet. »anordning för torkning 
av malt eller säd». Bet. 2) bred hylla under taket (sål. nära 
besl. med bet. 5-6 nedan) finnes belagd från Dalsland och Öster-
götland och bet. 3) sittplat s för h ön sen från Halland och 
Västergötland.' Bet. 4) vind, övervåning är i Sverige säkert 
belagd från Västergötland, Dalsland, Småland, Östergötland samt 
från Dalarna. Dit får också närmast räknas bet. rum över ugnen 
från Blekinge. I Norge är bet. känd från Hallingdal, Hemsedal 
och Sogn, och den förekommer dessutom på Shetlandsöarna. 
Bet. 5) halvloft under taket att sova på är säkert belagd 
från Halland, Bohuslän, Västergötland och Småland, möjligen 
även från Dalsland och Värmland samt dessutom från södra 
Gudbrandsdalen och Romsdalen i Norge. Bet. 6) slutligen, över-
säng i en tvåvåningssäng, är känd uteslutande från västliga 
Sverige i nära geografiskt sammanhang med föregående betydelse, 
nämligen i Västergötland, Värmland, Småland samt i v. Väst-
manland, Dalarna och Gästrikland. 

Till denna grupp av rätt nära sammanhörande betydelser 
kommer ytterligare den av Torp, Nyno. etym. ordb., under tare 
4 upptagna bet. 7) j evn berggrund i havet från Nordland, 
Nordmöre och Romsdal (äv. i formen tarre), vilket ord, om det 
är etymol. identiskt med det här diskuterade, får tolkas på lik-
nande sätt som motsvarande betydelser av andra ord med bibetyd. 

Graff, Althd. Sprachschatz V, 200. 
Schiller—Liibben, Mnd. Wb. 

2  Se van Helten, Zur Lexicologie d. Aofries., och Holthausen, Altfries. Wb. * 
(efter Walter, s. 63). 

Med allm. bet. »torkanordning» finnes t err e också på Shetl. och i sms 
err i- på Isl. 

5  Betydelsen är vanlig i Halland: Skrea, Vinberg, Ljungby, Lindberg och 
Skällinge enl. LAL, samt från Älekulla och Bollebygd i Västergötland; jfr 
Lidön, Armen, stud., s.46, och samma bet. hos hjäl 1. 



272 

»hylla».1  Mera isolerad är bet. utbyggnad invid annat hus, 
belagd från så skilda håll som Halland och de estlandssvenska 
dialekterna.' Den har direkta paralleller i motsvarande betydelse 
hos hille', skunk' m. fl. ord med betydelsen »vind, skulle». 

Genomgås på liknande sätt de kontinentalgermanska betydel-
serna av ordet darre etc., återfinna vi där framför allt den ovan 
behandlade betydelsen I) som den vanligaste. Som benämning 
på malttorkan är ordet brukligt i ity. dial. i Schleswig-Hol-
stein, i ostfrisiskan samt i Preussen och dessutom i Schwaben 
och Kärnten. Som lintorka är det belagt t. ex. i Preussen, 
Erzgebirge, Wiirttemberg, Schwaben, Bayern, Schweiz och Böh-
men, och som anordning för frukttorkning ännu östligare, 
i Schwaben, Österrike, Kärnten samt bland tyskarna i Sieben-
bfirgen (i Rumänien; anv. för torkning av sviskon). Som namn 
för torkanordning för ost är darre känt från Erzgebirge, för 
torkning av humle från Schwaben samt för torkning av cik orie-
r öt ter från Schleswig-Holstein.' Grimm nämner dessutom den 
abstrakta betydelsen »die trocknung selbst», således en motsvarig-
het till fvn. perrir. 

Formellt identiskt och till betydelsen närstående är också ty. 
darre f. »tvinsot» e. d. (eg. »uttorkning»), brukat som namn på 
en sjukdom hos människor t. ex. inom Ity. område från Preussen, 
Pommern, Riigen samt från Bayern, Kärnten och Siebenbärgen, 
och som namn på en halssjukdom hos fåglar från Thiiringen 
och Erzgebirge.6  Den ty. bet. »Kerlchen» i vardagsspr. (närmast 
»förtorkad, gammal gubbe») kan möjligen jämföras med den 
sv.-no. bet. »(marig) buske» (not 2 nedan). 

Jfr t. ex. hjäll som benämn. på »avsats, hylla i fjäll» och pall »platå 
under havsytan» e. d., ovan s. 16. 

Rietz har sammanställt det estsv. ordet med fl. tarha »fålla», vilket i 
varje fall för det hall. belägget är otroligt. Estn. har väl ordet från Ity. Det 
tarre m. »buske», som påträffas i Skåne och Halland (se t. ex. Rz 725 a. och 
B. Möller, Sv. landsm. B 12, s. 36), anses ej vara besläktat med den här behand-
lade ordgruppen. Det återfinnes även i no. som tare, tarre »litet vantrevent 
Ute» (Hardanger). Ordet betyder i no. även »stymper». Ang. etymologien se 
Torp, Nyno. etymol. ordb., art. tarre och t ar e 3. Det finnes dock orsak att 
jämföra detta ord med ty. Dar r e »Kerlchen». 

8  Se ovan s. 250, bet. 7. Se ovan s. 101, 5. 
Se beläggsaml. ovan s. 287 f. — Om sammansättn. se  Grimm, Wb.; i dial. 

finnas t. ex. darrhaus, flachsdarre, brechdarre (ofta i särsk. hus, se 
Jirlow a. a. s. 66 f.), hopfendarre, obstdarre, rätschdarre. 

Se beläggsaml. ovan s. 267 f. 
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4. Ordets frändskaper och betydelseutveckling. 
Ovan har redan uttalats den förmodan, att de västnord. (och 

ty.) beläggen av detta ord, som ha ii-vokal, skulle ha kunnat på-
verkas av verbet fvn. perra, no. tura »torka (upp), göra torr», 
resp. fhty. darrjan etc. »exsiccare» med dess ättlingar. I de nord. 
språken fortlever detta verb blott i nyisl., i västnorska dia1.1  på 
Jäderen och Sunnhordland samt i gutniska'''. På grund av denna 
spridning kan man förutsätta, att verbet en gång säkerligen har 
funnits också inom mellanliggande områden, ehuru inga spår därav 
finnas i övriga svenska och danska mål. En 'hel del avledningar 
av detta verb funnos i fvno., och de återfinnas fortfarande i 
nyisl. och nyno., bl. a. det ovan nämnda nom. agentis perrir m., 
»torkning, torkväder».' I östnord. (utom gutn.) har det gamla 
verbet terra tydligen på ett tidigt stadium utträngts av torka 
—törke, som ju också fanns i fvno. som purka. I da. finnes 
dessutom, liksom i angränsande ty. dial., verbet torre (dörren). 

Vad tyskan beträffar har redan nämnts fhty. verbet darrjan, 
Kderrjan, tharran), vilket fortlever i mhty. och mlty. derren »av-
torka» och i nutida ty. dialekter åtminstone i schweiz. d öre, 
steir. dear n, thäring. d err en och overhess. dirnn. För övrigt 
uppträder det med annan vokalism t. ex. som thäring. diirren 
(från! diirr), hinterpomm.-mecklenb. dörren och rheinländ.-holl. 
dorren. I Schlesw.-Holstein uppträder v. darren, damen som 
nya avledn. till subst. darr e. På de flesta håll har det äldre 

i  Se t. ex. Torp, Nyno. etym. ordb. 
2  Se Gustavson, Gutamålet I, s. 67 samt Säve-Gustavson, Gotl. ordb. (i 

manuskr.), art. tär r a. Ordet har i gutn. utom den vanl. anförda »torka av 
frost» även bet, torka i allmänhet, t. ex. »torka fisk», »torka upp» om väg på 
våren o. S. v. 

2  Ordet kvarlever i nyno. som t err e m. och det är väl närmast denna 
form som påverkat tarr e. Av sms. kan från Fritzner anföras t. ex. p errid ag r 
»dag då det torkar», perrisamr »lämplig för torkning», p err aleysi n. »brist 
på torkväder», perr il e y s u-s u mar »våt sommar» o. s. v., ord som ofta ha 
med skördens inbärgning att skaffa. I nyisl. återfinnas flera av dessa sms. och 
andra som perrihns »torkhus» (jfr ty. d arrhau s, därrstub I); både ä. 
och y. isl. har ett hithörande ord som er ra f. »handduk» (jämte pur k a f. 
i samma bet.). Nyno. har av hithörande ord ytterligare sms. hoyterr e, k o r n-
t err e och terra f. »portion (malt e. d.) som torkas på en gång». Jfr Blöndal, 
Is1.-da. Ordb., Aasen, Rose och Torp. Ett terrevind »vind som torkar» har 
Tidsteen, Ordb. fr. Sondhordl. — De flesta no. beläggen f. ö. från v. Norge. 

18-43169 Manne Eriksson 
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verbet i tyskan utträngts av det ursprungligen hty. trocknen (fhty. 
truchanan, jfr eng. dry).' 

Några andra avledningar av dessa verb utom darr e kunna 
också ha en viss betydelse för bedömandet av ordet och dess 
utveckling. Vi ha t. ex. d örr e och käsd orr e i bet. »Darre» i 
Sachsen och Erzgebirge och därr f. »Dörrung» från Bayern 
samt dörr f. från Böhmen i samma bet. (jfr ovan s. 268), vilka 
också påverkats från vokalismen i de närstående verben. 

Verbet fhty. darrjan liksom fvn. Perra antas utgå från urg. 
*Parsian-, kausativ •till det primärverb, som återfinnes i got. ga-
Pairsan »bli torr» (ieur. rot *ters-, t. ex. i grek. Tåpesop,a1.), vilket 
sammanhänger med en stor grupp av besläktade ord i de ieur. 
språken.' Det fvno. perrir ra. och övriga besläktade nord. ord 
med ö-vokal kunna förutsättas ha haft en grf. *Pari-fa- < *Par4a-
och tarre, resp. darre, ett *Parzan-, resp. *Parzö(n)-. Ordet har 
både till bildning och betydelse nära släktingar i utomgermanska 
språk. Närmast komma grek. zocpcs6g (bom.), Tappen (att.), som 
uppvisa liknande betydelser som det germanska ordet på ett ur-
sprungligare stadium tydligen haft. Det grek. ordet översättes 
av Boisace med »claie (pour secher ou koutter), clayon, natte», 
»entrelacement de racines», »toute surface large et plate», samt 
kollektivbetydelsen »la rang4e de rames d'un &Me du naxire». 
Grek. har vidare Tpccatå f. (jon. Tapatt Te.pad&) »claie (pour s&her 
les figues)». Orden i fråga ha tydligen även i grek. åsyftat galler-
verk (flätat av grenar, rötter e. d.) uppe under taket invid härden, 
använda som torkplatser för frukt och andra förnödenheter, av 
samma art som behandlats ovan i den etnologiska översikten 
över förstadierna till övervåningen', och som synas ha en mycket 
hög ålder på eura,siatiskt område. Sådana galler eller stänger 
ha tydligen också åsyftats med det armen. thai- (< *trui eller 

gr. Tpctauk), som enligt E. Lidhi." betyder dels »Stange, 
woran Weintrauben und andere Friichte zum Aufbewahren auf-
gehängt werden», dels »Stange, wo die Hähner ihren Ruheplatz 

Se härom närmare Jirlow, Terminol. d. Flachsbereitung, s. 68. 
2  Se vanl. etymol. handböcker, t. ex. Walde, Boisacq, Torp, Hellquist. 

Dietionnaire etymol. de la langue greque, 943 f. 
Se härom ovan s. 85 samt vid behandlingen av motsv. betydelser hos 

hjäll s. 255. 
5  Se hans Armen. Studien, s. 45 f. — Det armen. verbet thaidm betyder 

också »sich auf die Stange zur Ruhe setzen, vom Geflägel». 
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haben, Hiihnersteige». Liden har särskilt påpekat den senare 
betydelsens överensstämmelse med en i hans hembygd (Bollebygd, 
Vgl.) gängse betydelse hos sv. tarre: »Auf einem solchen tarr e 
hat oder hatte in den alten Bauernhiitten das Gefifigel in der 
kalten Jahreszeit seinen Ruheplatz.» Betydelsesammanfallet är 
visserligen tillfälligt, men den visar ändå den sakliga släktskapen 
mellan anordningarna på samma sätt som de ovan' behandlade 
fallen, då ordet hj äll—hilde i sv. och ty. dialekter har fått 
samma betydelse. Karta X visar betydelsernas utbredning. 

Mönstringen av de olika betydelserna hos t arr e— darr e har 
således gett som resultat, att vi kring det germ. verbet tfierzan-, 
resp. tfiarzian-, ha en grupp nominala avledningar med e- eller 
ä-vokal i stammen, vilken återfinnes i vno. med i huvudsak 
abstrakta betydelser såsom »torkning, torka» (Derrir, errisamr 
o. s. v.), samt en annan avledning med a som stamvokal, vilken 
förekommer i ö. Norge samt i s. och v. Sverige och dessutom 
är den vanliga på fastlandsgermanskt område, där den vanligen 
har betydelsen »torklave» eller »torkhus». Det vid sidan härav 
i ty. som sjukdomsnamn brukade darre får betraktas som ett 
särskilt ord, fastän det har samma bildningstyp. Det ty. darre 
»torkställning) har emellertid rätt allmänt för språkkänslan stått 
som semasiologiskt samhörigt med verben för »torka». Till ut-
bredningsområdet för denna betydelse hör också, som kartan 
visar, sydligaste Sveriges (»lintorka») och sydvästra Norges kust-
trakter samt Shetlandsöarna (»malt-1. korntorka»). Utanför detta 
område, särskilt där ordet saknat stöd av det gamla verbet 
terra, ha betydelserna mer eller mindre spårat ur. Betydelsen 
»torkhylla», som ovan påvisats såsom grundbetydelsen hos 
motsvarande ord. i grek. och armen. synes därför också 
vara den äldsta åtkomliga betydelsen i de germ. 
språken. 

Om så är, bör ordet i denna betydelse ha kunnat vara i bruk 
lika länge som de nyss antydda torkgallren under taket i rygg-
åsstugan eller dennas förhistoriska föregångare. Ordets såväl 
som sakens spridning talar således för att båda äro urgamla. 
Från denna grundbetydelse kan man också förstå, hur betydelse-
utvecklingen har kunnat gå i andra riktningar. »Torkhyllan» 
under taket måste vara förutsättningen både för armen. »höns- 

' Se ovan a. 242 o. 249. 



276 

vagel» och motsv. betydelse i Halland och Västergötland hos 
oss, så som även parallellen med hj äll visar.' I sydsvenska 
och östnorska mål, där som ovan sagts betydelsesambandet med 
»torka» tidigt gått förlorat, har ordet tydligen påverkats starkt 
av det delvis synonyma hjäll. Om båda orden inom angränsande 
trakter kunde användas om torkhyllan (och hönsvageln), låg det 
nära till hands att t arr e liksom hj äll också kunde brukas om 
andra hylliknande anordningar', särskilt om »halvloftet» nere 
vid ingångsdörren och spisen i ryggåsstugan, som sedan i Väst-
sverige och Norge också brukades som sovplats, och om »vind» 
eller »höskulle» i allmänhet. Dessa betydelsepåverkningar kunna 
säkert vara rätt gamla. Yngre måste däremot den parallella 
utvecklingen av betydelsen »översäng» i tvåvåningssäng vara, ehuru 
man naturligtvis inte direkt kan påvisa, att de båda orden på-
verkat varandra. Som t. ex. bilderna 24 och 26 visa, hade man 
ofta en förlåtssäng under tarren-sänghyllan i stugan, och det 
måste då ha legat ytterst nära till hands, att man överfört ordet 
t arr e till översängen. Att de båda orden hjäll och t arr e 
även i detta fall kunnat påverka varandra, är likväl en möjlig-
het, som man ej helt kan bortse från; härvid förefaller det 
emellertid, som om tarre tidigare brukats i denna betydelse 
än h j äll, eftersom tvåvåningssängen synes vara äldre i Sydväst-
sverige än i inre Svealand.' 

Av karta IV b såväl som av en jämförelse mellan karta VII 
och VIII framgår, att den slutna utbredningen av hj äll i bet. 
»höskulle» brutits genom förekomsten av t a rr e i samma be-
tydelse i Sydvästsverige (jämte det ännu vanligare ränne), och 
karta V visar något liknande i fråga om betydelsen »sovloft». 
Det ser därför ut, som om t arr e i dessa betydelser skulle vara 
yngre än hj äll, vilket på grund av den ovan påvisade relikt-
karaktären hos dess nuvarande utbredning (inre Skandinavien, 
Gotland) måste antas ha över Västsverige en gång hängt sam-
man med de sydsvenska och danska förekomsterna av samma 
betydelser. Även den nyss berörda betydelseförskjutningen hos 
tayre enbart inom dessa trakter tyder snarast på att ordet hkr 
trängt in på ett område, där hj äll tidigare haft samma be- 

Se ovan s. 242 o. 249. 
2  Även den no. bet. »jämn berggrund i havet» får väl föras hit. 

Se ovan s. 32. 
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tydelser. Dessa måste ha utvecklats här från den säkert betygade 
äldre betydelsen »torkhylla», som är vgerm. men på nordisk botten 
återfinnes blott i randområdena i sydväst i Sverige och Norge, 
där påverkningarna från kontinenten varit starkast (i Norge 
har dessutom förekomsten av verbet terra kunnat bidraga till 
att hålla den verbala betydelsen hos ordet levande). 

Man måste också fråga sig, varför t ar r e i bet. »torkanord-
ning», som på vgerm. område blivit nästan enrådande, inte i 
Norden utanför nyssnämnda randområden kunnat leva kvar (eller 
sprida sig). Ser man närmare efter, finner man att ordet här haft 
att tävla med andra ord för torkhus (torkhylla), i Danmark, s. 
Sverige, på Gotland och i Norge först och främst kölna (da. 
&lie) och i övre Sverige badstul, samt här och var i ö. Sverige 
de säkerligen yngre ria och pörte, som äro lån från finskan. 
Alla dessa ord beteckna ju särskilda byggnader för torkning (av 
säd, malt och lin), och de måste därför vara betydligt yngre än 
de enkla torkhyllorna under taket i stugan.' Där de nyssnämnda 
finska orden uppträda, kan man räkna med även saklig påverkan 
från detta håll, och det uppsvenska bad s tu talar väl också 
närmast om inflytande från östtyskt håll (mht.padstuben9. Ordet 
kölna åter har, som ordets form vittnar om, nått till Dan-
mark och Sydsverige från sydväst, närmast från England (eng. 
kiln, feng. cylen, av lat. culina). Att detta lat. lånord ej för-
mådde tränga in i fastlandsgermanska dialekter, berodde säkert 
på att där redan andra ord kommit i bruk för dessa byggnader 
(darre, durnitz, padstuben). I Norden fanns däremot sä-
kerligen intet sådant hinder för utbredningen av kölna (b a s tu), 
varav man får sluta, att t a rr e icke heller tidigare kunnat ha 
nämnvärt större spridning där i betydelsen »torkhylla» än vad 
ordet nu har; i varje fall har det ej kunnat associeras med de 

Redan på 1350-talet voro båda orden i bruk i svenskan, ty Magnus 
Erikssons Landsl. har såväl bal) z s tou a (Edzöris B. 3) som k ölno hus 
(Byggninga B. 28). 

Se härom A. Sandklef, Om torkhus i Syd- och Västsverige, Gbg 1933. 
I Sydsverige voro kölnorna i ä. tid ej inrymda i särskilda hus, utan voro en 
organisk del av brygghuset, a. a. s. 46. Jfr Campbell, Skånska bygder, s. 211, 
som uppvisat, att man i Skåne ej haft särskilda bryt e s tu go r före statens 
linodlingskampanj på 1730-talet. Om Gustav Vasas ivrande för införandet av 
»r i e r» bland svensk allmoge (k. brev 10 jan. 1542), se Sandklef a. a. s. 53. 

8  Schmeller, Bayer. Wb. I, 543 »estuarium, — — tiirnicz, padstuben». 
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modernare torkinrättningarna annat än i de sv. kusttrakterna i 
Sverige och Norge. 

Sambandet mellan de olika betydelserna av orden tarre, darre 
kan åskådliggöras på följande sätt: 

*Torkgaller, torkhylla under taket 
(ngerm., vgerm.) 

halvloft 
(ngerm.) 

hylla 
(ngerm.) 

torkhylla 
(ngerm., vgerm.) 

torkning 
(vgerm.) 

»Kerl- Schwind- 
ellen» sucht 

tabes 
spasmus 
Halskrank-
heit der 
Gänse 

sned glejul 
(TBV.) 



Kap. VIII. Sammanfattning. 

Sängen i betydelsen av en särskild, uteslutande som sovplats 
avsedd möbel, visar sig vid närmare undersökning vara ett ungt 
kulturförvärv både i Norden och bland övriga germanskspråkiga 
folk. Detta förhållande framträder redan därigenom att inga 
spår av äldre gemensamma benämningar för sådana möbler kunna 
påträffas inom de germanska språken. Genomgången av det etno-
logiska materialet från nutidens Europa, såväl som de vittnes-
börd av saklig art, som bevarats i äldre källor, bekräfta denna 
förmodan om sängens ålder. Ännu fram mot vår egen tid har 
man på skilda håll i vår världsdel fått reda sig utan verkliga 
sängar. Både bädden på marken och på enkla bänkar längs 
väggarna i boningshuset ha länge hållit sig kvar i bruk både 
i Östeuropa och i Skandinaviens avlägsnare trakter. 

Redan under folkvandringstid började emellertid inflytelser 
från medelhavskulturen göra sig gällande i Nordvästeuropa så 
att verkliga, flyttbara sängar efter mönster av dem, som sedan 
länge brukats på romersk kulturmark, började komma i bruk 
bland germanstammarna längs Rhen. Och redan omkring år 
900 e. Kr. ha vi i de norska Osebergs- och Gokstadsfynden 
säkra bevis för att denna sängtyp också nått upp till Norden 
och tagits i bruk åtminstone bland de förnäma ätterna. Intet 
tvivel föreligger om att denna sängform nått hit från sydväst. 
Denna sängtyp har också alltsedan hållit sig kvar här som 
allmogens »ståndsäng», och den återfinnes alltjämt i moderna 
sängtyper. Från denna typ kan man också spåra påverkningar 
på de flesta andra i Norden brukliga sängtyper. Av dessa ha 
en del kanske utvecklats här, men också i fortsättningen måste 
man räkna med nya inflytelser från sydväst, vilka kunna spåras 
genom de likheter, som överallt förefinnas mellan de nordiska 
formerna och de västeuropeiska. Trots sitt avskilda läge har 
Norden även i detta avseende alltid utgjort en del av den väst-
europeiska kulturenheten. 
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Kompromissformer mellan de nyssnämnda ståndsängarna och 
de gamla sovbänkarna längs väggarna få vi säkert redan under 
tidig medeltid, och de kvarleva i tvillingsängarna, som i sina 
enklaste former fram till våra dagar bevarats i Dalarnas och 
Härjedalens eldhussängar, och som i mera utvecklade former 
påträffas både i sydv. Sverige (Halland och Bohuslän), i övre 
Mellansverige (särskilt i Värmland, Dalarna, Uppland och Gästrik-
land) samt på Gotland och Åland. Utanför vårt land ha de 
bevarats också i våra grannländer Norge och Danmark, där t. ex. 
på Jylland sådana sängar äro kända både med förhängen och 
med dörrar för liksom hos oss. Sådana sängar med förhängen 
uppträda emellertid också på andra håll i norra Europa, t. ex. 
i Ryssland, och de ge därför knappast något säkert besked om 
varifrån de kommit till oss. Av betydligt större intresse äro 
däremot de helt inbyggda sängarna med dörrar för, vilka tydligt 
tillhöra en västeuropeisk grupp. Hos oss ha de påverkat både 
sängar i en och två våningar. En koloni av enkla, inbyggda 
lucksängar påträffas så långt upp som i n. Ångermanland, Väster-
botten och Lappland, och till denna är knuten den lånade be-
nämningen duns, som stammar från nordvästra Tyskland. En 
annan grupp av lucksängar påträffas i Uppland, Gästrikland, 
Västmanland och Dalarna, vilken också här genom lånord som 
trall visar sig ha samband med Nordsjöområdet. En sydligare 
grupp finnes eller har funnits i Skåne, Västergötland och Värm-
land, där den står i direkt förbindelse med motsvarande säng-
typer i Danmark och Norge, såväl som i nordvästra Tyskland 
och Holland, ja ända ned till Bretagne. Sängtyper och be-
nämningar visa således åt samma håll, och något tvivel kan 
därför knappast råda om det sakliga sambandet mellan de nor-
diska och kontinentala förekomsterna av inbyggda sängar, liksom 
ej heller om det språkliga. Då dessutom även tvåvåningssängar 
uppträda inom båda områdena, är också i detta fall samman-
hanget mellan Västeuropa och Norden påtagligt. Av allt att 
döma har således id6n till både inbyggda sängar och tvåvånings-
sängar kommit hit från sydväst, och båda kunna betraktas som 
utlöpare av de tendenser att avskilja sovrummet från vardags-
rummet genom att avdela särskilda sängkammare eller förlägga 
sovplatsen till en övre våning, som utgått från antikens kultur 
i Sydeuropa och som under medeltiden påverkat först Väst- 
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europa och sedan i olika vågor gått ända till Nord- och Östeuropa. 
Hur dessa spridningsvägar gått, framgår åtminstone antydnings-
vis genom vissa av de ord, som åtföljt denna kulturström, vilken 
visar sig ej endast i fråga om sovplatsens utan i fråga om hela 
husets utformning. Påtagliga sammanhang mellan översängens och 
övervåningens utveckling synas nämligen föreligga i Nordeuropa. 

Tvåvåningssängar, inbyggda (»lucksängar») eller med för-
hängen försedda (»förlåtsängar») ha i vårt land den utbredning 
som framgår av kartorna II och VI. Huvudområdet för dem är 
landskapen Uppland, Västmanland (ö, delen), Dalarna och Gästrik-
land. Därifrån gå de dels längs kusten norrut till Ångerman-
land, Västerbotten och Norrbotten, dels över Kvarken till Öster-
botten, liksom de också påträffas på Åland, i Åboland och 
Nyland inom svensktalande bygder men även in på rent finskt 
område i västra Finland. Också på Gotland finnas tvåvånings-
sängar. Dessutom finnes i vårt land en västlig grupp av sådana 
sängar i Värmland, Västergötland och Halland, med fortsättning 
in i östra Norge såväl som med anknytning till Danmark och 
västra Tyskland. 

Analysen av dessa sängars benämningar i våra dialekter har 
gett vid handen, att de i ett stort antal fall höra samman med 
äldre inhemska benämningar för andra delar av bostaden, men 
att de särskilt i östra Sveriges och Finlands kusttrakter, där 
dessa sängar som nyss nämnts förekomma särskilt talrikt, ofta 
ha namn, som synas vittna om främmande påverkan, synbarligen 
direkt sjövägen från Nordsjökusten, där i varje fall ord som det 
nyssnämnda trall, trallsän g i Uppland, Gästrikland, (Dalarna) 
och Nyland har sin direkta motsvarighet i det i Schleswig-
Holstein brukade t r a 11 e nbetts te d. Likaså återfinnes Ånger-
manland—Västerbottens dun s i betydelsen »(säng)kammare» i det 
jylländska och lågtyska ordet dons, dö rn s o. s. v. Dessa ord 
måste ha inkommit till sina nya hemorter tillsammans med de 
sängtyper de beteckna. Både benämningar och möbeltyper visa 
således, att de nått Östsverige (Finland) från Nordsjökusten 
mellan södra Danmark och Rhens utlopp. Lånordens former 
vittna om att dessa påverkningar kommit under medeltiden, 
troligen någon gång under 1400-talet, ehuru vi först fram på 
1600-talet i skriftliga källor finna vittnesbörd om dessa säng-
typers förekomst hos oss. Närmare än så kan tid och hemort 
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för dessa påverkningar knappast bestämmas. Man har naturligt-
vis att räkna med att vissa förskjutningar både i ordförråd 
och föremålsbestånd sedan medeltiden skola ha ägt rum också 
i det långivande området, och dessutom saknas sådana detaljerade 
utredningar om ord- och sakbeståndet på lågtyskt område, som 
skulle kunna medge en noggrannare lokalisering. Man kan dock 
åtminstone förmoda, att handelsförbindelser mellan Liibeek, eller 
kanske än hellre Bremen, och Stockholm varit lånens förmedlare. 
Det förefaller sannolikt, att dessa sängtyper kommit något se-
nare till Öst- än till Västsverige, där vi också finna dem, ehuru där 
utan främmande benämningar. Här sammanhänga de med före-
komster av motsvarande sängtyper i Norge, Danmark och det 
nyssnämnda området i Västtyskland. 

Emellertid ha dessa sängtyper icke stannat enbart i kust-
trakterna i väster och öster. Både på norskt och svenskt håll 
ha de trängt in även i inlandet, och hos oss synas de saknas 
endast i Härjedalen. Med undantag för något fall i Dalarna, 
där orden trall (och torp) längs Dalälven tagit sig upp från 
Uppland ända till Älvdalen, har i allmänhet den övre sängen i 
tvåvåningskomplexet fått inhemska benämningar, av vilka de 
viktigaste äro hj äll och t ar r e. Dessa ord hänga intimt sam-
man med ett annat sovplatsskick av ålderdomligare slag, som 
levat kvar till nutiden i de inre delarna av Sverige och Norge. 
I sydvästra Sverige har man nämligen på sina håll haft en hylla 
eller ett halvloft uppe under taket i ryggåsstugan, som använts 
som sovplats, och längre norrut har man legat på loft av snarlik 
art i fähusen. Bruket av sådana sovplatser är känt från det 
område, som anges på karta III (s. 63). Dessa sänghyllor ha i 
Sydvästsverige och här och där i Norge haft benämningen t ar r e 
(tarr), och från norra Värmland upp till Jämtland samt i an-
gränsande trakter i Norge ha de haft benämningen hjäll. När 
t arr e uppträder som namn på översängen inom samma del av 
landet, där ordet betytt sänghylla, måste detta betyda att namnet 
på den senare anordningen övergått på den förra. Men då vidare 
detta ord i betydelse av »översäng» går långt öster och norr om 
den nuvarande gränsen för ordet i betydelsen sänghylla, måste 
detta betyda antingen att den senare betydelsen én gång haft 
betydligt större utbredning än nu (och till en del torde detta 
vara antagligt), eller att ordet, sedan det i sänghyllans ursprung- 
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liga utbredningsområde knutits till översängen, därifrån till-
sammans med den nya sängtypen utbrett sig från västkusten 
ända upp till Siljansbygden i Dalarna och in i Gästrikland. 
Det bevarade sakliga materialet från Västsverige ger oss goda 
exempel på hur denna betydelseöverföring kan ha skett. Där 
synes man nämligen ofta ha satt en fristående säng under 
sänghyllan, så att vi fått ett förstadium till de fullständigt 
sammanbyggda två våningarna. Utbredningen av t arr e i bet. 
»översäng» talar för att spridningen av tvåvåningssängarna ända 
upp till Dal'arna och västra Västmanland stått under västsvensk 
påverkan. 

När vi i övre Dalarna, östra Västmanland och västra Uppland 
.samt i stora delar av de norrländska landskapen som motstycke 
härtill finna ordet hj äll i betydelsen översäng, talar detta i 
analogi med vad nyss påvisats om t arr e närmast för att hj ä 1-
1 en i detta område förändrat sin betydelse från sovloft till 
översäng, i viss mån kanske under inflytande från samma process 
hos t ar r e. Här får man säkert också räkna med dels att hjäll 
tidigare i betydelsen »sovloft, halvskulle» kan ha gått längre 
österut vid slutet av medeltiden, då tvåvåningssängen började 
tränga in här sydväst- och österifrån, än vad denna betydelse nu 
går, dels att hjäll i betydelsen »säng» spritt sig vidare från 
det område, där betydelseövergången först har skett. Som synes 
av utbredningskartan över tvåvåningssängarna (II, s. 44) saknas 
sådana sängar praktiskt taget i hela sydöstra Sverige, och från 
detta område saknas också alla uppgifter om förekomster av 
.sänghyllor etc. i äldre tid. Införandet av tvåvåningssängarna 
står således tydligen i något samband med förekomsten av dess 
.föregångare, liksom det också på något sätt synes vara beroende 
av förekomsten av tvillingsängar (Karta I, s. 25). 

Förekomsten av tvåvåningssängarna och de med dem sam-
manhängande inbyggda sängarna i Norden synes således vara 
resultatet av en idéimport från Nordsjöområdet av relativt ung 
ålder. Men också det bakomliggande äldre sovplatsskicket med 
.sänghyllor eller sovloft uppe under husets tak, vilkas benämningar 
tagits i arv av översängarna, synes visa samband med Nord-
västtyskland, vare sig nu detta beror av gemensamt arv eller 
senare påverkningar. Det nyssnämnda området i Norge och övre 
Västsverige, där hjäll betyder »höskulle, sovloft» eller »över- 
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säng», motsvaras av ett område längs Nordsjön från Sönder-
jylland till den romansk-germanska språkgränsen i Belgien och 
österut till Harz och Ingen, där det motsvarande vgerm. ordet 
h i 11 eller hilde är i bruk om ett liknande halvloft, brukat som 
höskulle men oftast även som sovplats. Dessa båda områden 
förbindas av förekomster av hj äll i betydelsen »höskulle» i 
Västskåne och sporadiskt i Syd- och Mellansverige, på Gotland 
samt på Jylland. Det språkliga materialet säger oss i detta fall, 
att ett urgammalt samband funnits mellan dessa områden. Också 
i sakligt avseende hänger Västskandinavien tydligt 'gamman med 
Nordvästtyskland. Sådana partiella övervåningar i husen på, 
båda hållen förefalla således att vara vittnesbörd om en gammal 
nordvästeuropeisk samhörighet, och bruket av dessa varma sov-
platser ovanför husdjurens bås och spiltor inom de områden, 
där de till nutiden bevarats, kan vara en nästan lika gammal 
företeelse som tillkomsttiden för dessa anordningar i husen, d. v. s. 
den tid, då den nordiska ryggåsstugan och det lågsachsiska huset 
utformades. Visserligen har uppkomsten av verkliga övervåningar 
i husen inom Nordvästeuropa såsom ovan visats ytterst berott 
på inflytelser från den antika högkulturen vid Medelhavet, för-
medlade genom de tidigt romaniserade trakterna vid nedre Rhen. 
Men spår förefinnas av ett kulturskikt som gått före romani-
seringen med vissa ansatser till enklare halvloft, som kunna. 
återgå till samband av förromersk ålder med Västeuropa, och 
som vi främst synas böra söka i västnordiska byggnader med 
sparrtak burna av stolpkonstruktioner. Vi finna således, hur våg 
efter våg av inflytelser från den urgamla stadskulturen kring 
Medelhavet går genom Västeuropa längs Nordsjöns kuster och 
lämnar kvar avlagringar i västra och södra Skandinavien, vilka, 
i de olika fallen nå olika långt upp åt norr. Vägarna för dessa 
inflytanden ha tydligen varit desamma under medeltid som under 
karolingisk tid, under förromersk järnålder som under megalit-
tid', och under alla tider ha påverkningarna tydligen dels träffat 

Om de västligaste kulturpåverkningarna se vidare t. ex. S. Erixon, West 
European culture relations, Folkliv 1938, s. 137 f. Jfr även 0. Lehmann, Das. 
Bauernhaus, s. 134: »Ein altbefahrener Seeweg geht von der Rheinmiindung 
zur Eider. Der Weg fährte weiter »»ber Schleswig nach Skandinavien, und auf 
diesem Wege fand ein lebhafter Warenaustausch zwischen dem Frankenlande 
und Skandinavien statt». Jfr numera också D. Trotzig, Slagan s. 81. 
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vår västkust direkt, dels gått runt Sydsverige uppåt norr längs 
Östersjökusten mot östra Svealand, varvid karakteristiska olik-
heter mellan östligt och västligt i skandinavisk kultur i många 
fall uppkommit. Kulturimport i sakligt avseende till germanskt 
område från det gamla Romania under folkvandringstid hade 
som parallell också en invandring av språkligt material, även 
om denna ej sträcker sig lika långt norröver som den sakliga. 
Just i fråga om benämningarna på övervåningen ha vi påträffat 
latinska lånord som solarium, spicarium och astracum, 
vilka på västtyskt, holländskt och anglosaxiskt område uppträda 
som viktiga »ledfossil», och utmärka den väg lånerörelsen gått 
under folkvandringstiden. De nå icke så långt in på lågtyskt 
område och de saknas helt på nordiskt, men utanför lånords-
området ge vissa inhemskt germanska namn antydningar både 
om spridningsförloppet och om äldre förutsättningar i huskon-
struktionerna för övervåningens uppkomst. Det slags »lingvistiska 
arkeologi»1, som en detaljundersökning av alla orden för över-
våningar av skilda slag och deras sakliga bakgrund borde vara, 
är i viss mån ännu för tidigt ute, därför att varken det svenska 
sak- och ordmaterialet eller än mindre det utomsvenska någor-
lunda grundligt har bearbetats och publicerats. Varken de arkeo-
logiska, etnografiska eller ordg,eografiska förundersökningarna 
äro ännu avslutade, och nytt material kan lätt förändra bilden 
av vad som varit. För att kunna förstå bakgrunden till två-
våningssängarnas uppkomst och benämningar var det dock nöd-
vändigt att skissera de resultat, som kunna dragas ur det redan 
kända materialet rörande dessa frågor. Att en sådan under-
sökning lönar sig, torde redan de begränsade resultaten i kap. 
III visa. I varje fall är det på detta område omöjligt att nå fram 
till pålitliga resultat enbart med användning av en etymologisk 
metod, som ej tar full hänsyn till sakforskningens resultat. 

Jfr ovan kap. III samt VI och VII. Vad här gjorts är ju blott ett till-
lämpande på detta specialproblem av slagordet »Wörter und Sachen». Till 
metodens användning jfr vidare 0. Menghin, Weltgeschichte der Steinzeit, s. 
10: »Auf dem Boden linguistischer Archäologie gewinnt das Formkriterium 
natiirlich eine andere Bedeutung als im Bereiche der Archäologie und der 
Ethnologie, da wir es hier mit Gegenständen, dort nnr mit den Worten dafär 
zu tun haben. Das bedingt eine gewisse Unsicherheit, die sich aber beheben 
lässt, wenn sich mit der Etymologie die Sachforschung verkntipft und den 
Formproblemen im Sinne des Kontinuerlichkeitskriterium nachgeht.» 
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Inom mindre starkt romaniserade områden i Tyskland erhöll 
tydligen loftbyggnaderna namnet laub e, vilket i sin tur som 
modeord för en byggnadshistorisk nyhet, den arkadförsedda loft-
svalen i sin germanska form, spred sig tillbaka in på romanskt 
område. På lågtyskt område och framför allt i Norden blev 
benämningen på denna hustyp loft, vilket härifrån spreds till 
England. Tidigare synas båda dessa ord redan innan något slags 
ansatser till övervåningar förefunnos ha syftat på utrymmet 
under hustaket. En liknande betydelse synes även det blott i 
svenska dialekter brukliga ordet vind ha haft. Både loft och 
vin d ha i huvudsak brukats som hela övervåningar. Enklare 
sådana ha däremot ursprungligen åsyftats med benämningarna 
hjäll, träv, överlöp, läm, skulle och skunk. Då alla, 
dessa också varit i bruk om läktare i kyrkor, måste man anta, 
att de åtminstone vid den tidpunkt, då de erhållit sistnämnda, 
betydelse, ännu ha haft kvar betydelsen »halvloft». Av under-
sökningen framgår vidare, att orden rand, ränne, rinder, 
slinn e och träv troligen en gång åsyftat de bjälkar, som i 
takfotshöjd gingo tvärs (eller längs) över huset från vägg till 
vägg. En hel grupp av ord som liksom vissa av de nyssnämnda 
ha rätt begränsade spridningsområden och därför troligen äro 
rätt unga i denna användning, åsyfta det material, varav dessa 
»övre bottnar» ha lagts, t. ex. sv.-da. stänge(r), no. spong, 
Ml och lem, da. slyde, Ity. sleete samt diele. 

Vidare synas slutligen orden hjäll och tarre, med deras 
rika sekundära och långa stycken parallella betydelseklyvning, 
ursprungligen båda haft betydelsen »(partiell) skulle eller hylla 
av, glest lagda stänger (kvistar)» för förvaring av föremål, det 
senare ordet från början, som dess etymologi visar, säkert om 
anordning för torkning av olika ting. Det första ordet synes 
äldst ha syftat särskilt på en sådan hylla i själva vinkeln mellan 
det sluttande taket och tvärbjälkarna. Att denna betydelse är 
gammal, framgår av att den alltjämt är spridd både i vgerm. 
och nord. språk som den allmännaste. Ut från denna — säker-
ligen urgermanska — betydelse hos dessa båda parallella ord, 
är det lätt att förstå betydelseutvecklingen hos dem sådan denna 
ovan utretts: hos hjäll—hilde således från »hylla under tak-
fallet» å ena sidan till »halvloft» > »(hö)skulle» > »sovloft» > 
»översäng», och å andra sidan till »torkställning under taket» 
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> »torkställning i det fria av plant liggande lösa stänger» > »häs-
sja» eller »ställning, plattform» > »upphöjning» > »terrass»; hos 
t ar r e—D ar r e från »torkgaller» > »torkställning» > till »hylla 
i allm.» > »halvloft» > »sådant brukat som sovplats» > »över-
säng». Från betydelsen »gles skulle» ha båda utvecklat bety-
delsen »sittplats för höns» o. s. v. Båda orden visa på nordisk 
botten en betydligt brokigare betydelsekarta än på västgermansk, 
vilket väl får tolkas som ett resultat av att båda orden inom 
stora delar av sina spridningsområden ha haft att konkurrera 
med andra ord i sina primära betydelser och därför kunnat tagas 
i bruk för mera speciella, avledda sådana. 

Översängen och dess nordiska benämningar visar således ett 
invecklat samspel mellan kulturvanor och föremålstyper av ur-
gammalt inhemskt ursprung och från söderns högkultur införda 
former, såväl som mellan gammalt inhemskt språkgods och in-
vandrande eller med ny betydelse upptagna ord. Det behandlade 
problemkomplexet visar också det intima sambandet mellan bygg-
nadskonstruktioner och möbeltyper och i hur nära samband ut-
vecklingen av tvåvåningssängen står med övervåningens uppkomst. 
De frågor om det nordiska husets historia, som här behandlats, 
ha liksom de jämsides härmed diskuterade språkliga frågorna 
och den därmed intimt sammanhängande om ordens urbetydelser 
ej här kunnat föras till en definitiv lösning, därom är för-
fattaren själv väl medveten, men att man med samtidig an-
vändning av lingvistiska och etnologiska metoder kan föra lös-
ningen av sådana problem något närmare ett definitivt svar 
torde dock dessa undersökningar i sin mån ha kunnat visa. 



Hjäll und tarre, sowie andere Wörter fiir den 
Oberstock des Hauses und des zweigeschossigen 

Bettgestelles. 

Ein wortgeschichtlicher und wortgeographischer Beitrag 
zur Geschichte des Bettes und der Wohnstatt im Norden. 

Deutsehe Zusammenfassung. 

Einleitung. Ausgehend von der Einrichtung der Schlafstätten 
in zwei Geschossen in einer Wohnstube des Kirchspieles Orsa, 
Dalekarlien, die einen in gewissen Gegenden Schwedens recht 
gewöhnlichen Bett-typus sehr gut vertritt, stellen wir die Frage, 
ob nicht diese und andere spezialisierte Bett-typen, die man in 
ähnlichen Formen auch im westlichen Teile Europas antrifft, 
sich bei uns unter Einflässen, die aus den Kästengebieten der 
Nordsee herrähren, entwickelt haben. Auch die Frage nach dem 
Verhältnis dieser Bettanordnungen zu dem älteren einheimischen 
Gebrauch von Schlafbähnen und Zwischendecken als Schlaf-
stätten wird berährt, welcher Brauch offenbar dazu beigetragen 
hat, die zweigeschossige Bettform besonders im nördlicheren 
Schweden beliebt zu machen. 

Kap. I. Sprachliche Zeugnisse iiber ältere Typen 
der Sc hl af stätt e. Den germanischen Sprachen fehlt ein ge-
meinsames Wort zur Bezeichnung des Bettgestelles, als eines 
ausschliesslich als Schlafplatz angewandten Möbels. Gewisse west-
germ. Dialekte weisen zwar untereinander verwandte Ausdräcke 
hierfär auf — dt. bettstelle, dä. bedsted, niederld. bedstede und 
engl. bedstead — aber sie scheinen ziemlich :bing zu sein. Auch 
die nordischen Sprachen besitzen ein gemeinsames Wort fur das 
Schlafmöbel — schwed. säng, aisl. seng, swing usw. — doch 
zeigt sich bei näherer Untersuchung dieses Wortes, dass es in 
der Sprache der Vorzeit und auch in gewissen modernen Mund-
arten urspränglich „Bettzeug" bedeutet hat. Seine heutige Bedeu- 
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tung ist also ebenfalls jung. Diese und andere in Kap. I 
beriihrte Tatsachen weisen somit darauf hin, dass das Bett 
im heutigen Sinne kein uraltes Kulturerbe des germanischen 
Gebietes ist. 

Kap. II. Ethnologische rbersicht iiber Schlafstät-
ten und Bett-ty p en. Bettformen und Schlafgewohnheiten, die 
sich im Volke bis auf unsere Zeit erhalten haben, bestätigen die 
sprachlichen Zeugnisse. Ältere Formen der Schlafstätte haben 
weitergelebt als Schlafplätze direkt auf dem Boden oder auf der 
Erde (1), auf Bänken und Pritschen längs der Wände des Raumes 
(2). Solche Bänke wurden mit einer erhöhten Vorderkante ver-
sehen, tim ausschliesslich als Schlafstätten zu dienen, und man 
hat sie oft durch eine mittlere Scheidewand aufgeteilt, sodass 
zwei Schlafstätten hintereinander entstanden (5, „Zwillingsbetten", 
vgl. Karte I und Bild 9-10). Solche Betten sind sicher unter 
dem Einfluss der beweglichen Betten mit vier Fiissen ausgebildet 
worden, die erst während der Wikingerzeit von Westeuropa 
nach dem Norden eingedrungen zu sein scheinen (vgl. die Funde 
von Goksiad und Oseberg, 900 n. Chr.), während sie in Mittel-
europa wenigstens seit dem 7. und 8. Jh. bekannt gewesen sind 
(Bild 7-8). Sie haben bis auf unsere Zeit neben anderen Bett-
formen bestanden (4, „ståndsäng") wie sie auch in modernen 
Bett-typen weitergefiihrt werden. 

Trennte man diese wandfesten „Zwillingsbetten" von dem 
iibrigen Wohnraum durch eine Scheidewand mit Turen, die man 
nach dem Zubettgehen schliessen konnte, oder benutzte man in 
weniger extremen Fällen Vorhänge, die man zuzog, so erhielt 
man einen Bett-typus, der ebenfalls grosse geographische Ver-
breitung gewann. Wirkliche Schrankbetten (schwed. „lucksängar") 
in Form von Zwillingsbetten hat es in Schweden besonders in 
Uppland, Dalekarlien und Wärmland gegeben, in älterer Zeit 
auch in Westgötaland und Schonen. Einfache Schrankbetten 
treten in geschlossener Gruppe in Ångermanland, Västerbotten 
und Lappland auf. Ferner kamen Schrankbetten vor sowohl in Finn-
land wie auch in Norwegen und Dänemark, auf den Färöern und 
auf Island, wo ähnliche Anordnungen (awestnord. „lokrekkjur") 
schon in der Sagazeit gebräuchlich gewesen zu sein scheinen. 
Man hat sie auch auf den brittischen Inseln gehabt und auf 
dem westeuropäischen Festland bis zur Bretagne und bis nach 

19-43169 Manne Eriksson 
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Savoyen hinunter. Von diesem westeuropäisehen Gebiet seheint 
diese Art Betten nach Skandinavien gekommen zu sein und dort 
ältere Anordnungen der Schlafstätte beeinflusst zu haben. Der 
Gedanke, den Schlafplatz von dem iibrigen Wohnraum zu trennen, 
was ja in den zugigen Behausungen Nordeuropas mit ihren 
oftmals offenen Dachstiihlen besonders notwendig war, scheint 
von der romanischeii Kultur zu den Germanen gekommen zu sein, 
als ein Erbe der Antike, was sieh auch in der Bezeiehnung der 
Schlafkammer in Nord- und Osteuropa widerspiegelt: dt. kemenate, 
russ. Icamnåmm, nd. und dä. pisel, nd. därnitz, dörns, dä. döns 
usw., letzteres offenbar slawischen Ursprungs. 

Eine andere Entwieklungsmöglichkeit war die, das Bett mit 
einem Obergeschoss zu versehen (9, schwed. „tvåvåningssäng", 
vgl. Karte II und Bild 1, 18-23). Auch diese Betten konnten 
Uren bekommen. Ausser in den auf der Karte angegebenen 
Gebieten Schwedens und Finnlands hat man solche Betten auch 
in Norwegen, Dänemark und Nordwestdeutschland benutzt (z. B. 
auf Helgoland, im Saterland). In Schweden hat es diesen Bett-
typus sicher seit Beginn der Neuzeit gegeben (erwähnt in Akten-
stticken des 17. Jhs.). Möglicherweise hängt die starke Verbrei-
tung dieses Bett-typus in gewissen Gegenden des Nordens zu-
sammen mit dem in der Einleitung erwähnten älteren Gebraueh 
von Schlafbiihnen in der Wohnstube oder von Zwischendecken 
in den Ställen der Tiere als Schlafstätten (vgl. die Sehlafplätze 
auf der „Hilde" des niedersächsischen Hauses). Das nordische Vor-
kommen solcher Schlafstätten weist Karte III aus. Das zweige-
schossige Bett hängt also nahe mit dem Obergeschoss der Häuser 
zusammen, weleher Zusammenhang auch durch viele der Wörter 
bezeichnet ist, die gemeinsame Benennungen des Oberbettes und 
der Schlafbiihne sind und in urspriinglicherer Bedeutung als 
Name des Obergeschosses erscheinen. Diese Bezeichnungen der 
Schlafstätte fiihren uns also unmittelbar zu der Frage der Ein-
fiihrung eines Obergeschosses in den Häusern der germanischen 
Völker. 

Kap. III. Der Ursprung des Obergeschosses in der 
Beleuchtung seiner germanischen und besonders sej-
ner n ordischen Bezeichnungen. Die ältesten germanischen 
Häuser haben sicher unr ein Geschoss gehabt. Hierfiir sprechen 
sowohl archäologisehe, ethnologische wie auch sprachliche Griinde, 
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denn es gibt kein gemeinsames germanisches Wort fiir das 
Obergeschoss. Einige romanische Lehnworte der westlichsten 
germanischen Dialekte weisen deutlieh auf den Ursprung des 
Obergeschosses hin, vor allem solarium, spicarium, astractim (Söl-
ler, Speicher, Estrich) die im Rheingebiet und angrenzenden 
G egenden (auch in den Niederlanden und in England) besonders 
„Obergeschoss" bedeuten. Die Hausforschung weist auch auf 
das friih romanisierte germanische Gebiet im Westen als die 
Einfallspforte dieser Neuigkeit des Hausbaues hin. Es scheint 
doch, als ob es eine Art einfacher regalartiger Trockenanord-
nungen unter dem Dache schen friih gegeben haben könne, als 
eine Art sehr alter Vorläufer wirklicher Obergeschosse. Haben 
sich solehe uralte Anordnungen, die in Eurasien und Afrika 
sehr weit verbreitet sind, einst auch bei den Germanen gefunden, 
so mössen diese auch sprachliche Bezeichnungen hohen Alters 
dafiir besessen haben. Warscheinlichkeitsgrände sprechen auch 
dafiir, dass die Germanen solehe einfachen Ablagen gekannt 
haben diirften, in Form eines Lagers aus Stangenhölzern oder 
dgl. iiber den Ankerbalken von Häusern, deren Dach auf einem 
inneren Ständerwerk ruhte, oder iiber den längsverlaufenden 
Balken von Herdhäusern im Blockbau, wie man es noch heute 
in primitiven Blockbauten Nord- und Osteuropas finden kann. 

In Westdeutschland scheinen die zweigeschossigen Häuser 
während des 8. und 9. Jhs. allgemeip geworden zu sein, denn 
es wurde geradezu Mode, nach dem Muster der Solarien der 
Antike ein Obergeschoss mit offener Veranda (ahd. fphs, fifhits) 
anzulegen, weleher Haustypus offenbar schon während der Wi-
kingerzeit in der Form der loftbod nach dem Norden gelangte. 
Diese Mode muss sich auch von Siiddeutsehland ans auf roma-
nisches Gebiet zuriick verbreitet haben. Davon zeugt, dass das 
deutsehe Laube (ahd. louba usw., vulg. lat. lobia) sich noch heute 
in den romanisehen Nachbarsprachen in Bedeutungen, die der 
urspriinglichen nahestehen, erhalten hat (it. loggia, fr. loge usw.). 
In stattlicherer Form und mit einem Namen aus dem Lateinischen 
begegnet uns das Galeriehaus kaiserlicher und fiirstlieher Pracht-
bauten wie der Pfalz zu Goslar oder des Falas der Wartburg, und 
durch deutsche Vermittlung seheint dieses Wort in tschechische 
und russisehe Dialekte (nonån4) hiniibergewandert zu sein, wo es 
andere Arten von Obergesehossen, Schlafbiihnen oder Emporen 
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in Kirchen bezeichnet. Im Norden erhielten die Häuser mit 
Galerieobergeschoss die gemeinnordische Benennung loft (awest-
nord. lopt), ein Wort, von dem sich Spuren mit verwandter 
Bedeutiing auch im Niederdeutschen finden (lueht, luehtbalken). 
Von den nord. Sprachen verbreitete sich dieses Wort offenbar 
schon zur Wikingerzeit ins Engl. (und Ir.), deren gewöhnlichste 
Bezeichnung fur das Obergeschoss es noch heute bfidet. Die 
nord. Sprachen weisen iibrigens einen grossen Reichtum an 
Wörtern för das einfachere Obergeschoss auf, zuweilen mit der 
Bedeutung des inneren Daches o. dgl., z. B. norw.-schwed. dial. 
yverlaup, överlöp, westnord. trev, lem, skukk (ostnord. skunk), ram, 
westschwed. ränne und die ostnord. skulle, slinne (slinder), stänge(r), 
pall und vind. Das siidnorw. und siidwestschwed. tarre in dieser 
Bedeutung ist eine nord. Sonderentwicklung, die unten näher 
beriihrt werden soll, vvährend hjäll(e), das sich in dieser Bedeutung 
in Nordwestschweden und in Norwegen, auf Gotland, in Schonen, 
Halland und Småland, sowie in Dänemark in Jfitland erhalten 
hat, offenbar ein uraltes gemeinnordisches Wort ist; es erscheint 
in verwandter Form und mit gleicher Bedeutung in unmittelbarem 
Zusammenhang mit seinem nordischen Verbreitungsgebiet in nd.-
fries.-niederl. hill, hilde, woraus folgt, dass es sowohl dem Nord-
wie dem Westgerm. angehört. Die gewöhnlichsten Wörter fiir 
diesen Begriff im Dt. sind jedoch boden und biihne. Die älteste 
n.achweisbare Bedeutung mehrerer dieser Worte scheint zu sein 
„Winkel unter dem Dachfuss" oder „Quer- oder Längsbalken in 
Höhe des Dachfusses". 

Karte IV b zeigt die ungefähre Verbreitung mehrerer der 
hierhergehörigen Wörter, während die geographische Verbreitung 
ihrer Anwendung fiir „Empore in Kirchen" auf Karte IV a 
dargestellt wird. 

Kap. IV. Die Schlafbiihnen und ihre Namen. Nach 
einem allgemeinen Bericht iiber das Verhältnis der Material-
sammlungen und der Karten dieser .Arbeit folgen die Belege fiir 
Schlafbiihnen in der Wohnstube und fiir Zwischendecken. („Hil-
den") in Ställen, die als Schlafstätten angewandt wurden (Karte 
V). Die Bezeichnungen beider Arten von Schlafstätten stimmen 
weitgehend iiberein, und sind in gewissem Masse auch mit den 
Benennungen verschiedener einfacher Obergeschosse identisch, 
von welchen sie offenbar a.usgegangen sind. Hjäll m. gilt solcherart 
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fiir die Schlafbiihne in Härjedalen und Jämtland in Schweden 
sowie in Siidtröndelag, Gudbrandsdal, Hallingdal und Numedal 
in Norwegen. In der Bedeutung „hochgelegene Schlafstätte" 
kommt das Wort innerhalb des-  gleichen Gebietes im nördlichen 
Westschweden und den angrenzenden Teilen Norwegens vor, wo 
es Obergeschoss bedeutet; wir begegnen Mer also der gleichen 
doppelten Anwendung dieses Wortes, wie es bei hill, hilde der 
nd.-fries.-niederl. Dialektgebiete längs der Nordseekiiste des Fest-
landes der Fall war. Das zweite allgemeinere Wort fiir Schlaf-
biihne ist tarr(e) m., in Halland, Bohuslän sowie den benachbarten 
Teilen Smålands und Westgötalands und ausserdem in Sildnorwegen 
bis nach Sogn und dem Gudbrandsdal hinauf. Die iibrigen Be-
deutungen dieser Wörter werden in Kap. VI—VII behandelt. 
Andere Wörter fiir Schlafbiihne sind z. B. norw. himlivg, skukk, 
spong, ta und trev sowie lem, das auch in Härjedalen belegt ist 
(iimm), das wärmländische brisk u. a. 

Kap. V. Vorkommen und Benennungen des Ober-
bett e s. Auch in der Bedeutung Oberbett sind hjäll und tarr(e) 
gewöhnlich, ersteres im inneren Svealand, letzteres in West-
schweden bis nach Dalekarlien hinauf, d. h. innerhalb oder in 
der Nähe der Gegenden, wo die im vorigen Kapitel beriihrten Be-
deutungen lebendig sind. Die Bedeutung Oberbett ist daher als eine 
direkte Entwicklung aus den vorhergehenden Bedeutungen zu be-
trachten, da dieser Bett-typus die Funktion der älteren Schlafstätten 
iibernommen hat. Sachliche Zwischenglieder der Entwicklung sind 
auch in Westschweden belegt. Auch gewisse andere Wörter, die 
uns als Benennungen des Obergeschosses oder anderer Einzel-
heiten der Inneneinrichtung des Hauses begegnen, können das 
Oberbett bezeichnen, wie z. B. skulle, sängbotten, sängtak, loftsäng, 
hyllsäng oder lave, brits, binge und kove. Eine besondere Gruppe 
unter den vielen Bezeichnungen des Oberbettes wird von cha-
rakterisierenden Wörtern gebildet, welche die Sache beschrei-
ben: z. B. högsäng, översäng, ovansäng, uppsäng und påsäng 
(Hochbett, Oberbett, Aufbett), die sich auf seine hohe Lage 
beziehen, oder skåpsäng (Schrankbett, wie ein Schrank oder mit 
einem solchen zusammengebaut), häcksäng (mit Gittertiiren) usw. 
Eine weitere Gruppe bilden die scherzhaft gefärbten Bezeichnungen, 
die auf die unbequeme Anbringung des Bettes oder dgl. anspielen, 
wie z. B. kurra (Gefängnis), hump (auf Gotland; hump = utjord, 
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Karte IX. Hauptbedeutungen von hjäll, hille. 
1. (Zwischen)boden, Schlafbilhne. 2. Empore der Kirche. 3. Diirrvorriehtung unter der Deeke. 
4. Vorrichtung zum Troeknen von Fisch. 5. Vorrichtung zum Trocknen von Netzen. 6. (Heu-, 
Getreide-)harfe. 7. Hilhnersteige. 8. Regal. 9. Raufe. 10. Gestell fllr krank° Kiihe. 11. Ter-

rasse im Gebirge. 12. Obergeschoss des Hettes. 111 

Hufe fern vom Dorfe), und torp (Kötnerstelle) oder höns-, tupp-
himmel (Hiihner-, Hahnenhimmel), katthopp (Katzensprung); in 
gewissem Grade scheinen sie ironisch gemeint zu sein, besonders 
in solchen Fällen wie glädje (Freude), frass-slott (Katerschloss, 
von fra sse = Kater) und konangssäng (Königsbett). 

Wichtig fiir die Frage der Herkunft der zweigeschossigen 
Schrankbetten sind gewisse Lehnwörter, deren Heimat sich in 
einigen Fällen bestimmen lässt. Da diese entlehnten Bezeich- 



295 

Karte X. Hauptbedeutungen von tarre, darre. 
1. Dtirrvorriehtung. 2. (Zwischen)boden. 3. Sehlafbiihne. 4. Obergesehoss des Bettes. 

5. Htihnersteige. 

nungen besonders längs der Kfisten des Bottnischen und Fin-
nischen Golfes auftreten, scheinen sie vom Westen durch Handel 
und Seefahrt dorthin geffihrt worden zu sein. Ein einziges Wort 
unter ihnen ist östlichen Ursprunges, nämlich das finnlandschwed. 
kubrik, das von dem FiST6pHIrb der russischen Marine kommt, 
welches seinerseits auf holl. koebruyghe, dt. kuhbriicke zuriickgeht, 
„auf Schiffen, die nur einen Boden haben, eine Art zweiter 
Boden unter dem ersten, zur Bequemlichkeit des Schiffsvolkes 
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dienend". Deutscher Ursprung liegt sicher auch vor bei slaf 
(Schlaf-[platz]), durk (nd. durk, dork; Schiffskammer) und hyttsäny 
(Koje, Kabine), die alle aus der Seemannssprache stammen. Das 
gleiche dfirfte der Fall sein bei uppl. kas (vgl. nd. bettkaas = 
»Bettkasten») und vielleicht auch bei kran (dt. kran). Auf 
sicherem Boden befindet man sich jedenfalls bei einer Zusammen-
stellung der in Uppland, Gästrikland und Dalekarlien sowie im 
sfidlichen Finnland gebräuchlichen trall, trallsäng mit nd. trallen-
bettsted aus Schleswig-Holstein. duns, dons als Bezeichnung des 
Oberbettes in Ångermanland, Västerbotten und Lappland muss 
ebenfalls mit dem u. a. in der Bedeutung (Schlaf-)kammer ange-
wandten dä. und nd. döns, döms usw. zusammengeffihrt werden 
(von mnd. därnitz). Die starken nordwestdeutschen Einfifisse, 
die man an der schwedischen Ostkiiste hinsichtlich der Bett-
typen feststellen kann, sind also auch auf sprachlichem Gebiete 
zu beobachten. 
. Kap. Vi Bedeutungen und Bedeutungsentwicklungen 
von nord. hjäll und hill, hylla, sowie von westgerm. hilde 
(Karte IX). Nach einer ebersicht -fiber die Bedeutungen (S. 
209-211) und einer Materialsammlung wird iiber die westlich 
orientierte Form hjäll und die östliche hjälle berichtet, welche 
doch auch im Westnord. als topographische Bezeichnung auf-
taucht. Die Verbreitung der Bedeutungen dieser Wörter wird 
auf 5. 240-246 behandelt — unter Vergleich mit nord, hill, 
hylla (S. 246-248) — sowie die des westgerm. hill, hilde auf 
S. 249-251. Das Ergebnis der darauf folgenden Erörterungen 
der Bedeutungsentwicklung der Wortgruppe ist, dass die älteste 
feststellbare Bedeutung war: lose liegende Bretter oder 
Stangen nahe dem Dachfuss fiber den Ankerbalken 
des Ha us e s. Von dieser Grundbedeutung, die sehr alt sein 
kann, scheinen alle fibrigen Bedeutungen abgeleitet werden zu 
können, wie die Tab. S. 258 zeigt. Die Etymologie des Wortes 
ist also auf eine idg. Wurzel kel „n.eigen" zu beziehen, die wir 
z. B. in awestnord. hallr „schräge, abschfissig" wiederfinden, sowie 
in den vom gleichen Stamm abgeleiteten ahd.-mnd.helden, „neigen", 
dä. helde „sich neigen", schwed. und norw. hälla „giessen" usw. 
Die geographische Verbreitung der Bedeutungen in Schweden 
aeht aus Karte VII hervor. 
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Kap. VII. Bedeutungen des Wortes tarre, darre (Karte 
X). Nach einer nbersicht 'iber die Bedeutung und einer Samm-
lung von Belegen wird die geographische Verteilung der Formen 
und Bedeutungeu des Wortes besprochen. Die älteste Bedeutung-
des Wortes scheint die noch heute in den sädwestlichsten Teilen 
Schwedens und Norwegens sowie in Deutschland lebendige „Vor-
richtung zum Dörren" zu sein, was mit entsprechenden Aus-
dräcken z. B. im Griech. und Armen. äbereinstimmt. Auf nor-
dischem Gebiet (ausser im Dä., wo das Wort völlig fehlt) ist 
die Bedeutung entgleist, von „Trockengestell" zu „Gesten" im 
allgemeinen, „Hähnersteige" (wie im armen.!), „Boden", „Schlaf-
biihne" und schliesslich „Oberbett". Ein Schema der Bedeutungs-
entwicklung findet sich auf S. 278; die Verteilung der schwed. 
Bedeutungen gibt die Karte VIII. 

Kap. VIII. Schlussfolgerungen. Die Geschichte des 
Bettes und der Schlafgewohnheiten sowie die Bezeichnungen 
des ersteren hängen, wie sich zeigte, sehr nahe mit der Fra ge 
nach dem Ursprung des Obergeschosses zusamraen. Diese Ge-
schichte gibt uns ein gutes Bild des verwickelten Spieles zwischen 
altem Erbe und von aussen eindringenden Einflässen, zwischen 
uraltem nordischem Sprachgut und einwandernden Lehnwörtern. 
Wir sehen den Norden hier im Zusammenhang einer nordwest-
europäischen Kultur- und Spracheinheit. Unsere Untersuchung 
zeigt, wie unmöglich es ist, innerhalb des begrenzten Gebietes 
eine s Landes oder einer Sprache eine grändlichere wort- oder 
sachgeschichtliche Forschung durchzufähren; man muss statt-
dessen in gewissem Masse die ganze Sprach- oder Kulturgruppe, 
mit der das betr. Land oder die betr. Sprache verwachsen ist, 
zum Vergleich heranziehen. Sie weist weiters auf die Notwendig-
keit einer westeuropäischen Wortgeographie hin, wie auch auf 
die einer westeuropäischen historischen Ethnologie, die als Ganz-
heiten und in intimer gemeinsamer Arbeit zu behandeln sind, 
damit wir mit Hilfe einer solchen gemeinsamen Sprach- und 
Kulturgeschichte, einer „linguistische Archäologie", uns ein Bild 
des ältesten feststellbaren Sprach- und Kulturgrundes machen 
können, aus dem unsere heutige Kultur hervorgewachsen ist. 



Tillägg 
till beläggsamlingen rör betydelser hos hjälke). 

Till den ovan s. 212-231 givna materialsamlingen kan ytter-
ligare fogas följande belägg ur prof. Natan Lindqvists samling av 
svar på hans ordgeografiska frågelista, huvudsakligen lämnade åren 
1933-1934. I denna lista medtogs också ordet h j äl l (e) i ett til-
lägg (nr 125 c). Samlingen, som tillhör Landsmålsarkivet i Lund, har 
välvilligt ställts till mitt förfogande av prof. Lindqvist. 

Blekinge. Till s. 214: hjälle. Bet. 2 e. »Torkställning under 
taket i stugan»: Jämshög, Asarum, Kristianopel. — Bet. 8 d. »Hö-
skulle»: Kristianopel (Klakebäck, Ödemåla). 

Halland. Till s. 214: hjälle. Bet. 2 e. »Torkställning under taket 
etc.»: Tvååker. — Bet. 2 d. »Hylla»': Getinge. — Bet. 8 d. »Hö-
skulle»: Veinge, Breared. 

Bohuslän. Till s. 215: hjäl, hjäll. Bet. 2 a. »Hylla i kölna, när 
man torkar malt»: Svarteborg, Lommeland. — Bet. 2 d. »Hylla uppe 
under taket»: Bokenäs, Herrestad, Bro, Lyse, Askum, Svarteborg, 
Kville, Krokstad, Naverstad. 

Dalsland. Till s. 215: hjäl, /tjäle. Bet. 2 c. »Torkställning under 
taket etc.»: Dals-Ed, Torrskog. 

Västergötland. Till s. 216: hjäll. Bet. 2 e. »Torkstänger under 
taket»: Kinds hd: Dalstorp, Dannike, Grönahög, Kalv, Länghem, 
Marbäck, Mjöbäck, Örsås; Marks hd: Kungsäter, Surteby, Torestorp; 
Vedens hd: Sandhult; Ås hd: Härna, Toarp; Redvägs hd: Blidsberg; 
Vartofta hd: Bjurbäck, Härja; Vadsbo hd: Ek, Fägre, Hassle, Odens-
åker. — Bet. 6. »Stänger, som hönsen sitta på»: Laske hd: Larv. 

Värmland. Till s. 217: hjäll, Va. Bet. 2 e. »Torkställning 
under taket etc.»: Sillerud, Köla, Gillberga, Glava, Eskilsäter, St. 
Kil, Gräsmark, V. Emtervik, Vitsand, Väse, Nyed, Färnebo, Lung-
sund, Nordmark, Dalby och Ekshärad. — Bet. 4. »Tvärträ i båset 
för att hänga upp en ko, då hon vill äta upp efterbörden»: Sunne. 

Bet. 5. »Hjäll vid björnjakt»: N. Råda. — Bet. 6. »Hjäll där 
hönsen satt, ett par stänger över ett gödselbord»: Sillerud, N. Ny. 

Bet. 8 d. Eskilsäter, St. Kil, Lungsund, Ekshärad, N. Råda. 
Småland. Till s. 217: hjälle. Bet. 1 e. »Hö- eller lövhässja»: 

Kouga hd: Hemmesjö, Ljuder, Nöbbele, Ö. Torsås, Väckelsång; Upp-
vidinge hd: Algutsboda, Herråkra, Sjösås; N. Tjusts hd: Ukna. — 
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Bet. 2 a. »Ställning för lin i bastu»: Konga hd: Ö. Torsås; Västra 
hd: S. Solberga (i formen kalle). — Bet. 2 c. »Torkställning under 
taket»: Sunnerbo hd: Pjätteryd; Kinnevalds hd: Almundsryd, Urs-
hult, Öja; Uppvidinge hd: Herråkra; Västbo hd: Burseryd, Dannäs, 
Femsjö, Gnosjö, Kulltorp; Östbo hd: Byarum, Hänger, Kävsjö, 
Värnamo, Åker; Västra hd: Almesåkra, Näshult; N. Vedbo hd: Ade-
löv, Askeryd, Bredestad, Haurida, Lommaryd, Säby; Mo hd: Angerds-
hestra, Bottnaryd, Källeryd, Mulseryd; Tveta hd: Bankeryd, Barke-
ryd, Barnarp, Hakarp; Vista hd: Visingsö; Handbörds hd: Fager-
hult, Kråksmåla. — Bet. 6. »Hönsagälle»: Västbo hd: Femsjö; S. 
Vedbo hd: Mellby; N. Vedbo hd: Adelöv. — Bet. 8 c. »Övre 
hjällen = utrymmet under taket i en byggnad»: N. Vedbo hd: Lom-
maryd. — Bet. 8 d. »Höskulle»: Sunnerbo hd: Göteryd, Ryssby; 
Västbo hd: Burseryd; Östbo hd: Hånger, Värnamo; N. Vedbo hd: 
Adelöv, Bredestad, Haurida, Lommaryd, Säby; Sevede hd: Vena. 

Östergötland. Till s. 220: hjälle. Bet. 1 c. »Hö- eller löv-
hässja": Ydre hd: Torpa; Kinda hd: Horn (pärekål.shjäll), Hycklinge, 
Tidersrum; Göstrings hd: Ekeby, Väderstad; Hanekinds hd: Lande-
ryd; Bankekinds hd: Bankekind, Björsäter, Åtvid; Skärkinds hd: 
Gistad, Gårdeby, Ö. Ryd; Hammarkinds hd: Ringarum; Aska hd: 
V. Ny; Bobergs hd: Kristberg, Lönsås, Vallerstad; Gullbergs hd: 
Ljung; Memmings hd: Kimstad; Björkekinds hd: Kuddby (ärthjäll), 
Rönö; Östkinds hd: Kvarsebo; Lösings hd: Styrestad; Bråbo hd: 
Simonstorp; Finspångaläns hd: Godegård, Vånga. — Bet. 2 a. »Tork-
ställning för lin»: Göstrings hd: Bjälbo. — Bet. 2 c. »Torkställning 
inomhus under taket»: Ydre hd: V. Ryd, Svinhult, Torpa; Kinds 
hd: Tidersrum; Göstrings hd: Ekeby; Lysings hd: Ödeshög; Björke-
kinds hd: Rönö; Lösings hd: Styrestad; Finspångaläns hd: Vånga. 
— Bet. 8 d. »Höskulle»: Göstrings hd: Väderstad; Valkebo hd: 
Ulrika, Rappestad; Vifolka hd: V. Harg, Normlösa; Aska hd: Orlunda. 

Närke. Till s. 222: hjälle. Bet. 1 c. »Hö- eller lövhjälle»: 
Askersund, Hammar, Bo. — Bet. 2 c. »Stänger för torkning av bröd 
etc.»: Axberg, Glanshammar, Götlunda. — Bet. 8 d. »Höskulle» 
e. d.: Askersund, Hardemo, Glanshammar, Gräve. 

Södermanland. Till s. 222: hjälle. Bet. 1 c. »Torkställning 
för löv, ärter e. d.»: Bettna, St. Malm, Vingåker. — Bet. 2 c. »Tork-
ställning inne i taket»: Kila, Tuna, Julita, Näshulta. — Bet. 8 d. 
»Höskulle»: Jäder(?), Näshulta, Bettna(?). 

Dalarna. Till s. 223: hjäll(e). Bet. 2 a. »Torkställning i bastu 
,(för fläsk e. d.)»: Ludvika. — Bet. 2c. »Stänger i taket»: Ludvika 
Ki ria). — Bet. 5. »Björnhjäll»: Tyngsjö i Malung. 

Norge. Till s. 230: hjell. Bet. 2c. »Stang i taket til at torke 
noe på»: Skiptvet i Östfold. 



Citerade arkivalier och tryckta källor. 

A. 

Arkivalier. 

Uppsala: 

ULDfiA = Landsmåls- och Folkminnesarkivet. Ordsam-
lingar i 16:mo citeras med accessionsnr (eller i vissa fall blott 
med angivande av socken), samlingar i andra format med 
sidouppgift (jfr ovan s. 150). Av samlingar i arkivet, som 
ej ha åsatt accessionsnr, har särskilt anförts L. L e v an-
ders Dalmålsordbok (Dalm. ordb.), Västgötaord-
boken ( Västg. ordb.), Västmanlandsordboken (Estm. 
ordb.) samt prof. N. Lindqvists samling från Vist 
(östg. ordb.). Andra icke numrerade samlingar som ci-
terats, äro prof. H. Ge ij er s År es a mlin g, den sam-
ordnade uppländska ordsamlingen (citerad Upl. 
saml. eller 303) samt de samlingar som ha sammanförts. 
av Västgöta folkmålskommit“ (cit. VEK), samt 
red. 0. Noréns samlingar rörande Västgötamål bl. a. 
i ett ex. av Rietz, Dialektlexikon och en handskriven 
ordbok (Västg. lms ordförråd). 

UUB = Uppsala Universitets Bibliotek. I detta bibliotek 
förvarade samlingar som använts för avhandlingen äro. 
framför allt prof. B. H es s el ma n s tidvis där depo-
nerade manuskript till en ordbok över Upplandsmålen„ 
P. A. S äv e s Gotlandssamlingar samt handskrifter av 
.T. Ihre och Reinh. Näsman. 

Stockholm: 

NM, EU = Nordiska Museet, Etnologiska undersökningen, 
uppteckningar och bildmaterial. 

KVHAA = Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademiens bibliotek, J. J. Lagergrens Ordbok för 
Småländska Landskaps Språket (flera skilda samlingar 
bundna tillsammans, nr 3 dat. Tofteryd 1822), i excerpt 
även i LAL och ULMA. 
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Lund: 
LAL = Landsmålsarkivet i Lund, ordsamlingar citerade med 

ortsuppgift (och event. år); professor N. Lindqvists ord-
geografiska samling cit. Lqt. och ort. 

LUF= Lunds Universitets Folkminnesarkiv, ett fåtal fall, 
citerade med acc. nr  och s. 

Göteborg: 

IODG = Institutet för ortnamns- och dialektforskning 
vid Göteborgs Högskola, ordsamlingar citerade med 
ortsuppgift. 

B. 

Tryckta källor. 

AAKLER, S., Hilla, Hleibra og Skialf. Studier t. V. Dahlerup 1934, 
Aarhus 1934. 

AASEN, IVAR, Norsk Ordbog med dansk Forklaring. Chria 1873. 
Acta ethnologica. Vol. 1—III. Editor: Gunnar Granberg. Hfrs 1936-

1939, Kbhn 1938. 
ADDY, SIDNEY OLDALL, The Evolution of the English House. 4th 

edition. London 1933. 
ALMQVIST, C. J. L., Svensk språklära. 3. uppl. Sthlm 1840. 
AMBROSIANI, SUNE, Storegården i Rackeby. Västergötland B:1. Upp-

sala 1913. 
--, Riktlinjer för uppteckningar om allmogens materiella kultur. 

Sv. landsm. B 15. Sthlm 1916. 
ANDERSSON, J. G., Kineser och pingviner. En naturforskares minnen 

från jordens fyra hörn. Sthlm 1933. 
ARBMAN, HOLGER, Germanischer Wohnbau in Schweden. Haus und 

Hof im nordischen Raum I. Leipzig (Naumburg) 1937. 
ARBORE MUS, 0. U., Conspectus lexici lingvEe dalekarlicx (pres. E. 

M. Fant). Ak. avh. Uppsala 1813. 
ARENANDER, E. 0., Germanernas jordbrukskultur omkring Kristi 

födelse. (Särtr. ur berätt. öv. Det Nord. Arkeologmötet i Sthlm 
1922.) Uppsala 1923. 

Arkeologiska studier tillägnade H. K. H. Kronprins Gustaf Adolf, utg. 
av Svenska Fornminnesföreningen. Sthlm 1932. 

ARWIDSSON, I., Anteckningar om en samling af redskap använda i 
fiskets tjänst inom Örebro län. Uppsala 1911. 

--, Strömmingsfiske. Uppsala 1913. 
Atlas der deutschen Volkskunde, herausgegeben von H. Harmjanz und 

E. Röhr. (Förk. ADV) Leipzig 1937—. 
AUBERT, KARL, Eljalli (i MoM 1909, S. 162). 
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Ord- och sakregister. 

I registret upptagas alla behandlade och citerade ord, och där-
jämte angivas de viktigaste ställen, där de behandlade sak- och 
betydelsefrågorna berörts. Svenska ord upptagas utan uppgift om 
den dial. de tillhöra. Ordklass anges med s. = substantiv, a. =--- ad-
jektiv och v. = verb. Stickord till sakregistret lämnas utan särsk. 
beteckning. 

Ordens tillhörighet till de olika språken anges med följ. förkort-
ningar: 

ags. -= angelsaxiska; arm. = armeniska; balt. = baltisk tyska; bayr. = bayer-
ska; da. = danska; eng. = engelska; estn. - estniska; estsv. = estländsk sven-
ska; feng. = fornengelska; ffr. = fornfranska; fin. = fornfrisiska; fhty. = forn-
högtyska; fl. = finska; fir. = forniriska; fl. sv. = finländsk svenska; flaml. = 
flamländska; fr. = franska; fsax. = fornsaxiska; fslav. = fornslaviska; fsv. = 
fornsvenska; fvno. = fornvästnordiska; tär. -= färöiska; gr. = grekiska; holl. = 
holländska; jr. = iriska; it. = italienska; lapp. = lapska; lat. = latin; lett. = 
lettiska; utan. = litauiska; Ity. = lågtyska; meng. = medelengelska; mhty. = 
medelhögtyska; mlat. =- medeltidslatin; mlty. = medellågtyska; mnederl. = me-
delnederländska ; no. = norska; pol. = polska; ry. = ryska; schw. = schweizisk 
tyska; shetl. = shetländska; skott. = skottska; sloven. -= sloveniska; sv. = sven-
ska (tillfälligt); sydty. = sydtyska dial.; tjeck. = tjeckiska; ty. = tyska; ukr. = 
ukrainiska; vry. = vitryska; vslav. = västslaviska dial.; ä. da. = äldre danska; 
ä. sv. = äldre svenska. 
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285, 291 
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astraku s. it 88 
astreke s. it. 88 
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attic s. eng. 90 
attique s. fr. 90 
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135, 136 
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293. 
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224, 226, 242 
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bodbotten s. 128 
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143, 292 
auf- s. ty. 131 
dach- s. ty. 93, 130 f. 

-, ranch- s. ty. 130, 134,' 
254 
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189, 293 
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152, 167, 189, 293 
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ciel s. fr. 168 
cock-loft s. eng. 90, 192 
cockle-loft s. eng. 90, 192 
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darren v. Ity. 273 
darrhaus s. ty. 267, 272, 

273 
darrjan v. fhty. 273 
darrsucht s. ty. 266 f. 
dere s. sloven. 270 
derr(e) s. fhty. 267 f. 
darrs s. ty. 251, 270 
derren v. ty. 273 
derrjan v. fhty. 273 
d'hilte s. flaml. 238, 251 
diele s. ty. 37, 38 (bild), 

66, 67, 78, 127, 131, 
134, 254, 286 

dill 5. ty. (schw.) 131 
dilte s. flaml. 238, 251 
dirnitz s. mlty. 39, 203 
diärche s. dim. ty. 269 
dobbelt-seng s. no. 186 
dons s. 170, 181, 183, 201, 

205, 206, 281, 296 
donz s. Ity. 37, 236  

dork s. Ity. 197, 296 
dormitorium s. lat. 29, 41 
domitze s. mlty. 38, 39, 

202 
dorntsbölui s. Ity. 38 
dornste s. flaml. 202 
dorntze s. mlty. 39 
dorre s. ty. 267, 270 

käs- s. ty. 267 
dorren v. ty. 270, 273 
dragsäng s. 172 
dram s. ty. 95 
dry v. eng. 274 
dubbel hjällsäng 48 
dubbelsäng 170, 185, 192 
dubbeltarre s. 48 
duls(t) s. 57, 150, 153, 168 
duns s. 48, 170, 181, 182, 

201, 205, 206, 280, 296 
dunsch s. lty. 36, 202, 205 
duns-säng s. 181 
dun-säng s. 6 
durk s. holl., Ity. 197, 296 
durk s. 170, 184, 196, 205, 

296 
durnitz s. mhty. 38, 202, 

277 
dvornica s. slav. 203 f. 
dwernice s. vslav. 39, 204 
dygna v. 164 
dygnhjon 8. 164 
dylst s. 57, 150, 153, 168 
dyne s. no. 6 
däns e. Ity. 36, 202 
diirnitz s. Ity. 202, 290, 

296 
diur a. ty. 273 
durren v. ty. 273 
därr s. ty. 268, 270 
därrstub s. Ity. 267, 270, 

273 
dönns s. da. 201, 205 
döna s. Ity. 36, 38 (bild), 

200f., 290, 296 
dörasäng s. 43 
dörens s. da. 35 
döms s. da., fris., Ity. 35, 

38, 134, 135, 200f., 281, 
290, 296 

dörnsch s. Ity. 36, 37 
(bild), 202 f. 

achter- s. Ity. 36 
groot s. Ity. 36 

-, Blaj s. Ity. 36 
-, vor- s. Ity. 36 
dörrisk s. da. 35, 36 (bild), 

201 f. 
-, s. da. 36, 202 
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dömsk, norr s. da. 36 
slep-, s. fris. 38 

-, stor s. da. 36 
-, sonder s. da. 36 
dörr s. Ity. 267, 274 
dörrs s. Ity, 267, 268, 270, 

274 
dörren v. ty. 270, 273 
dörrhögsäng s. 170, 184, 

191 
dörrsäng s. 170, 184, 185, 

191 
dörrtrall s. 198 
dös-hjälle s. 221 

eaves s. eng. 103 
efese s. ags. 103 
ekorrköttshjäll s. 223 
eldhus 15 (bild), 83, 116, 

133, 135 
eldlaxis s. fvno. 40 
engelska huset 58 f. 
enrummigt hus 40 f. 
epicaustorium s. mlat. 133 
estrich s. ty. 88, 94, 131 
etage s. da. 90 
euze s. holl. 103 
everlöyp s. 94 

fastsäng s. 170, 183, 191 
fat-hjäll s. 215 
finnpörte 11 
finska himlar s. pl. 170, 

175, 192 
firstsöl s. fhty. 78 
fiskhjald s. da. 231 
fiskehjell s. no. 229 
fiskhjälle s. 228, 240 
fiski-hjallr s. fvno. 211, 

229, 233 
fjoshill s. 156 f., 247 
fjoshjell s. no. 65, 160, 230 
fjoshjäll s. 156 f., 226 
fjoslem s. no. 156, 161 
fjäll s. 239 
fjöshjäll s. 64, 156 f., 226 
fjostrev s. no. 156, 161 
flachsdarre s. ty. 267, 272 
fiatbädd s. 8 
flatueng s. fvn. 5 
flazzi s. fhty. 17 
fleet s. Ity. 17, 37 
flet s. ags. 17 
flet s. fsax. 17 
flet s. fvno. 17, 23, 38 
flet-rest s. ags. 23, 38 
flett s. Ity. 17, 37, 67 

(bild), 161, 162, 167  

fletti s. fsax. 17 
flezzi s. fhty. 17 
flickbod s. 63 
fleed s. da. 17 
foderhäck, 211, 235 f., 250, 

254, 256 f. 
fodio v. lat. 8 
forks s. pl. eng. 78 
fortjald s. fvno. 23 
fotkase s. 197 
framsäng s. 22, 176, 191 
fraslindan v. got. 121 
frasse s. 192 
frass-slott s. 170, 183, 192, 

294 
frass-säng s. 184 
frathjäll s. 224, 243 
friarbod s. 63 
fumarium s. mlat. 133 
fyrhus s. feng. 34 
fäerrähm s. Ity. 73, 119, 

134 
fyrsäng s. 22 
fållbänk 175, 179, 183, 199 
fäbodområdet, nordsven-

ska 64 
fähushilla s. 156, 159, 210 
fähushjäll 224, 227 
fähusskulle s. 157 f. 
fähusskullsäng s. 158 
fökshilla s. 156, 159, 247 
fönsterläm s. 97 
förlåt för säng 29, 33, 40, 

175, 179 
förlåt(an)säng s. 23, 27, 

50 (bild), 170, 180, 184, 
191, 280 

förstukvist 102, 103, 106 

galler 198, 199, 200 
galleri 96, 99 
gapskjul s. 9 
gapskulle s. 111 
garite s. ffr. 90 
garret s. eng. 90 
gar(n)säng s. 6 
gaPairsan v. got. 274 
gavelsäng s. 43 
gildra s. no. 231 
gillerhjäll s. 224 
gil(1)ja, s. no. 231 
gittervmrk s. da. 28, 200 
glädje s. 170, 175, 192, 294 
golbetj s. ry. 16 
golf s. eng. 131 
gornitza s. ry. 39, 204 
granarium s. lat. 87 
grenier s. fr. 87 

grindahjalr s. isl. 233 
grythängare 80 
guarite s. ffr. 90 
guerite s. fr. 90 
gupp i backe 107 
gå å hjällan s. 157 
gäll, se hjäll 
gällare s. 228 
gödstia s. 217, 242 
götisk gård 146 

hålfbiti s. fvno. 77 
hallen, engelska 59 
hallr s. fvno. 257, 296 
halmbädd s. 8 
halmstack 235 
halvloft s. no. 65, 139, 

150, 154, 168, 252 
halvläm s. 144, 150, 153, 

154 (bild) 
halvsäng s. 18 
hanbjälke 74, 192 
hatch s. eng. 191 
hausflur s. ty. 93 
hausgang s. ty. 93, 103 
hay-loft s. eng. 163 
heel(1) s. no. 230 
hehlen v. ty. 257 
hek s. Ity. 191 
hel s. 'höjd' fris. 246 
helan v. fsax. 257 
helde s. mlty. 235, 296 
heldefag s. da. 105, 125, 

255, 257 
helden v. fty. mlty. 257, 

296 
tÅtax6v s. gr. 87 
hell s. no. 230, 239 
helsäng 18, 19 
hemmels s. ity. 169 
hemsedal s. no. 54, 55, 

150, 155, 168 
hen-loft s. skott. 90, 192 
hial(d) s. da. 123, 161, 

212, 231, 232 f., 239, 
249 

hialde v. da. 234 
hild s. da. Ity. 156, 161, 

233, 234f. 
hilde s. Ity. 66, 68, 78, 

79, 140, 142, 145, 149, 
156, 162, 211, 234 f., 
249 f., 254 f., 284, 290, 
292, 294 (karta), 296 

hildö s. lapp. 248 
hildstang s. da. 209, 234 
hil(1) s. no. 230, 239 
hill s. eng. 246 
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hill s. 151 (karta) 156 f., 
210, 246 f., 255 f., 293 

fjos- s. 156 f., 247 
-, ko- s. Ity. 235 
-, kärl- s. 210 
-, per- (= Pferde-) s. Ity. 

235 
-, stack- s. 247 
hilla s. 156, 159, 210, 

246 f. 
hilla s. isl. 234, 242, 246 f. 
hilla s. no. 231, 246 f. 
hilla v. isl. 114 
-, bröd- s. 210 
-, fähus- s. 247 

föks- s. 156, 159, 247 
handklädes- s. 247 

-, häng- s. 247 
, kass- s. 247 
, mjölk- s. 248 

-, mus- s. 247 
-, ost- s. 247 
-, stybb- s. 247 

tallrik(s) s. 247, 248 
tråg- s. 247 

}lille ortn. 257 
hill(e) s., holl. 246 
hill(e) s. fris., Ity. 38 

(bild), 66, 68, 109, 131, 
140, 145, 156, 161 f., 
164, 166, 190, 211, 
249 f., 272, 284, 292, 
294 (karta) 

hillenriegel s. Ity. 254 
hillnbur s. Ity. 236 
Hill ortn. da. 90, 257 
hilte s. flaml., holl., Ity, 

68, 236 f. 
himling s. no. 53, 150, 154, 

168, 192, 293 
himmel s. 168 

, finsk s. 170, 175, 192 
-, höns- s. 168, 170, 175, 

192, 294 
, katt- s. 175, 192 

-, tupp- s. 168, 171, 181, 
192, 294 

hiold s. da. 232, 239 
hiEelle s. fsv. 212, 215 
hjald, fisk- s. da. 231 
-, hona-, s. da 231f. 
hjall s. no. 55 
hjalla-brågv s. får. 233 
hjallast v. får. 233, 239, 

254 
hjalli s. fvno. 211 f., 231 f., 

239f., 251 
hjalli s. får. 233  

Hjalli n. pr. fvno. 65 
hjallgrind s. is!. 233 
hjallr s. fvno. 114, 211 f., 

231, 233f., 239, 251, 255 
fiski- s. fvno. 211, 

229, 233 
grinda- s. is!. 233 

hjallur s. is!. 233 f. 
hjallur s. fär. 233, 239 
-, i båri s. is!. 234 
hjall-viår s. fvno. 211 
hjell s. no. 55, 65, 119, 

127, 128, 229f. 
-, fiske- s. no. 229 

fjos- s. no. 65, 160, 230 
-, is- s. no. 231 

laave- s. no. 230 
lode- s. no. 230 
skid- s. no. 116 

-, sno- no. 231 
tjore- s. no. 229 
troske- s. no. 230 

hjella seg. v. no. 229, 254 
hjellagtar s. no. 229 
hjellbruk s. no. 229 
hjellendt a. no. 231, 246 
hjell-leiga s. no. 229 
hjell-liggning s. no. 65 
hjellstode s. no. 229 
hjellvid s. no. 229 
hjoll s. 181 
hjoll s. no. 230 
hjull s. 156 
hjeeld s. ä. da. 232 
hjäle s. 257 f. 
hjäll s., se hjälle 

, björn-s. 112, 209, 217, 
224, 226, 242 

-, bod- s. 225 
ekorrkötts- s. 223 

-, fat- s. 215 
fjos- s. 156 f., 226 

, fjös- s. 64, 156 f., 
226 f. 

frat- s. 224, 243 
, giller- s. 224 

häbbars- s. 227 
härbärgs- s. 226, 243 
kak- s. 216 

, knekt- s. 224 
, kobbe- s. 212 

kramsills- s. 212 
kärlveds- s. 224 

, kött- s. 221 f., 226 f., 
241, 257 
, lin- s. 223 

-, löv- s. 209, 220, 222 f., 
226, 240  

hjäll, mitti- s. 227 
-, mjölk- s. 215, 241 

, ner- s. 181 
-, port- s. 227 
-, pärt- s. 228 
-, rök- s. 80, 209, 223, 

241 
-, röst. s. 227 
-, sovel- s. 216 
-, spis- s. 216 

spånträs- s. 99, 214 
stugu- s. 224 

-, svin- s. 217 
söd- s. 159, 227 

-, tak- s. 212, 216 
-, under- s. 218 
-, ärt- s. 299 
-, över- s. 218 
hjälla, se hjälle 
-, lin- s. 223 

sig v. 227 
hjäll(a)-tyg s. 124, 212 
hjällbjälke s. 215, 227 
hjällgång s. 157 
hjällhål s. 227 
hjällkrok s. 223 
hjäll-lave s. 226 
hjällpirme s. 213 
hjällstång 83, 197, 209, 

213f., 241, 247 
hjällstångskrok s. 218, 221 
hjällsäng s. 170, 175, 223 
hjälltorka v. 217 
hjäll(e), betydelser: 141 

(karta), 151 (karta), 
209 (översikt), 258 (ta-
bell) 

hjäll(e) s. 3, 4, 49, 51, 
54, 57, 68 f., 79, 82 f., 
88 f., 94, 96, 99, 101, 
105, 107f., 112, 123, 
125, 138f., 145f., 148f., 
156 f., 164, 166, 170, 
175 f., 187 f., 197, 207 f., 
209-259, 214 (bild), 
264, 271, 276, ' 282 f., 
286, 292, 294 (karta), 
296. 298f. 
, bröd- s. 216, 219, 222, 
224, 228, 241 

böss- s. fi. sv. 229, 241 
, dös- s. 221 

-, fisk- s. 228, 240 
, hö- s. 212, 224 
, höna- s. 214, 219 f., 
226, 249 

-, hör- s. 218 
lano- s. 55, 225 
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hjäll(e), log- s. 213 
, nät- s. 216, 228 

-, sköt- s. 228 
stick(e)- s. 216, 224, 

228 
stall(s)- s. 212, 224, 

227 
-, tork- s. 216 
-, ärt- s. 220, 223 
hjällning s. 212 
hleipra s. got. 257 
hlemmr s. fvno. 96 

s. fvno. 257 
hochbölui s. Ity 235 
hochwand s. Ity. 161, 162 
hofs s. 103 
hork s. shetl. 167 
hul s. mnederl. 246 
hump s. 26, 47 (bild), 170, 

175, 193, 199, 293 
humpa v. 193 
husk s. no. 119, 170, 186 
huske s. no. 170, 186 
huskeseng s. no. 170, 186 
hylla s. isl. 7 

, lok- s. fvno. 29 
hvilu-golf s. fvno. 16 
hylde s. da. 248 
hyle s. Ity. 236, 251, 256 
hyll s. ags. 246 
hylla s. 107, 108, 110, 

138, 151 (karta), 156, 
160, 189, 210, 212, 
246 f., 255, 272 

-, bok- s. 210 
-, bröd- s. 247 
-, kärl- s. 247 
-, mjölk- s. 247 
-, ost- s. 247 
-, spis- s. 247 
-, sten- s. 247 
-, tork-, s. 73 f., 80 f. 

, vant- s. 247 
häll(er) s. ty. 237, 251, 

256 
hylle s. no. 231 

song- s. no. 186 
hiille s. ty. 257 
hyllfack 98 
hyllsticka s. 209, 241, 247 
hyllsäng a. 51, 170, 171, 

189, 293 
incer4ov s. gr. 87 
hypocaustum s. lat. 34, 

202 
hytt s. 197 
hyttsäng s. 170, 181, 197, 

205, 296 

hång s. 124 f., 138, 141 
(karta), 143, 148 

hångtak s. 126 
häbbars-hjäll s. 227 
häck s. 46 (bild), 170, 172, 

191, 207 
häcksäng s. 170, 172, 191, 

200, 293 
hägra v. 114 
hwld, bakke- s. da. 257 
hälla v. 257, 296 
hällar s. pl. 229, 239 
häll(e) s. 217, 239, 299 
härbärgshjäll s. 226, 243 
härbärgshus s. 91 
härv s. 142 
hässja 237, 240, 249 
högan loft s. 90 
högloftstuga 52 
högsäng s. 43, 170, 172, 

179, 182, 183, 184, 185, 
190, 207, 293 

höhjälle s. 212, 224 
höjd 107 
hejremshus s. da. 78 
hojsule s. da. 78 
hölle s. ty. 257 
höloft s. 98 
[hone]hjal(d) s. da. 231, 

232 
hönehjäll s. 214, 219, 220, 

226, 249 
hönetarre s. 261 f. 
höneträv s. 95 
hönshimmel s. 168, 170, 

175, 192, 294 
hörhjälle s. 218 
hörk s. 150, 152, 167 
höränne s. 109, 115 
höslinder s. 120, 164 
höskulle s. 109 f., 164 
hosteenge s. da. 123, 233 
höstänge s. 122 
heyskukk s. no. 98 
heyterre s. no. 273 

ild s. lapp. 248 
inbyggd säng 27 f. 
innersäng s. 170, 184, 191 
innertak 83, 136, 147 
inran-högsäng s. 170, 184, 

191 
inransäng s. 170, 184, 191 
isbro 128, 231 
ishjell s. no. 231 
iszkåltas a. lit. 256 
ivilaup s. no. 94 
izba s. ry. 33, 204  

jomfrubur s. no. 53 
joll, se hjoll 
jull, se hjull 
jäll, se hjäll 

kabuter s. Ity. 66, 162 
kakhjäll s. 216 
kalnas s. lit. 246 
kammare s. 41 
kammerfach s. ty. 135, 

204 
kamnå,tka s. ry. 23, 33, 

39, 290 
karsina s. fi. 190 
kas s. 170, 176, 197, 205, 

206, 296 
kasa v. 197 
kasdun s. 197 
kasdonkabbar s. 197 
kas(e) s. 197 
-, fot- s. 197 
-, ris- s. 197 
kattenborg s. 151 (karta), 

156, 158f., 169, 192 
katthimmel s. 175, 192 
kattholme s. 192 
katthopp s. 170, 175, 192, 

294 
kattsvälta s. 169, 170, 175, 

176, 192 
kelti v. lit. 256 

keltisk hustyp 76, 78 
kemenate s. ty. 34, 39, 

134, 136, 290 
kim s. eng. 17, 277 
kimnata s. ukr. 33 
klak a. 143 
Ideve s. no. 53, 54 
xltvn s. gr. 8 
xnuo v. gr. 257 
klök a. 143 
knekthjäll s. 224 
knuttimring 79, 80 f., 146 
kobbehjälle s. 212 
koben s. ty. 148, 155, 190 
kobrygga s. 196 
kobrygge s. da. 196 
koebrugghe s. holl. 196, 

295 
kofi s. isl. 155 
kohill s. Ity. 235 
koje s. ty. 162 
kongs s. 170, 181, 193 
kongssäng s. 170, 181, 193 
konungssäng s. 170, 184, 

193, 294 
kor s. no. 96 
kornterre s. no. 273 
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koroos-sänky s. fi. 42, 185, 
190 

korsvirke 79 
kove s. 55 f., 91, 148, 157, 

169, 170, 184, 185, 190, 
293 

kovi s. fsv. 190 
kozolek s. sloven. 237 
kramsillshjälle s. 212 
krane s. mlty. 197 
kran s. 170, 176, 197, 296. 
-, nät- s. 197 
kranich s. ty. 197 
krankäpp s. 197 
krok s. 142, 145 
krona s. 52 
krona s. no. 52 (bild), 54, 

154 
kronstång s. 52, 83, 
kruna s. no. 52, 155 
kräva s. 55, 150, 153, 169 
kijbrik s. ry. 196, 205, 295 
kubrik s. 170, 185, 196, 

295 
kuhbrikke s. ty. 196, 295 
kurra s. 170, 176, 192, 

195, 293 
kvarntarre s. 152, 167, 263 
kiibbung s. ty. 38 (bild), 

78, 79, 148, 162, 190, 
254 

kylna s. no. 265 
kyrkjelem s. no. 96 
källareläm s. 97 
källarstuga 59 
kämpagravshus 74, 76 
kärlhill s. 210 
kärlvedshjäll s. 224 
käsdorre s. Ity. 267, 274 
kalle s. da. 277 
kölna s. 17, 277 
kölno-hus s. fsv. 277 
kösn s. sydty. 237 
kötthjal s. 226, 227 
kötthjäl s. 257 
kötthjäll s. 221 f., 226 f., 

241, 257 
kötthässja s. 223, 241 
köttval s. 226 

laav(e)jeelv s. no. 230 
labn s. ty. 94 
lad s. da. 123, 143, 148 
laft, terri- s. shetl. 266 
lager s. ty. 8 
langbcenk s. no. 54 
lan(o)hjälle s. 55, 225 
lappkåta, bädd i 10  

latte s. lapp. 17 
lattia s. fi. 17 
laube s. ty. 89 f., 93, 131, 

136, 286, 291 
-laup s. no. 94 
laupio s. fi. 94 
lave s. 11, 16, 57, 61, 78, 

170, 171, 180, 293 
i kolkoja 10, 164, 167 

-, över- s. 171, 181 
lavsäng s. 170, 175 
kaw(y) s. pol. 16 
laxagilja s. no. 230 
laxeverpe s. no. 230 
laxhjäll s. no. 209, 229, 

230 
legar fhty., fsax. 8 
legdtrev s. no. 156, 160 
legehus s. no. 65 
lager s. ags. 8 
legerom s. no. 7 
legetrev, no. 156, 160 
legr s. isl. 8 
legurom s. no. 7 
loje s. no. 53 
lem s. no. 55, 91, 94, 

96 f., 105, 127, 139, 
141 (karta), 144, 150, 
151 (karta), 155, 156, 
161, 168, 286, 292, 293 

fjos- s. no. 156, 161 
kyrkje- s. no. 96 
smalefjes- s. no. 65 

lider s. 101, 103, 111, 257 
liggerum s. 7 
liggestad s. 7 
liggplats s. 7 
liggställe s. 7 
ligrs s. got. 8 
lilledörns s. da. 202 
»Lill-Pelle, spring fort» 

186 f. 
linhjälla s. 223 
ljore 135 
lobby s. eng. 94 
lobia s. mlat. 94, 291 
lochta s. ir. 58, 90, 132 
lodge s. eng. 94 
lofft hus s. da. 92 
loft s. eng. 90 f., 132, 145 
loft s. no., sv. 58, 89 f., 

106, 129, 132, 136, 139, 
143, 145, 148, 150, 153, 
156, 158, 168, 213, 234, 
286, 292 
, bur- s. no. 90 

cock- s. eng. 90, 192 
cockle- s. eng. 90, 192  

loft, halv- s. no. 65, 139, 
150, 154, 168, 252 

-, hen- s. skott. 90, 192 
hay- s. eng. 163 

, hö- 98 
-, längsgående 80 
-, ram- s. no. 119 

, sov- s. 90, 149, 156 f. 
stwnge- s. da. 123 

, tvärgående 80 
, över- s. 92 

lofta s. jr. 58, 90, 145 
loftbod 59, 63, 68, 90 f., 

147, 291 
loftbyggnad 72, 89 f. 
lofte s. 93 
loftskonk s. da. 105 
loftskunke s. 100 
loftstova s. 92 
loftsvale 112, 147 
loftsäng s. 168, 170, 175, 

189, 293 
loge s. fr. 94, 291 
loggia s. it. 94, 291 
loghjälle s. 213 
logis s. fr. 94 
logpall s. 124 
logränne s. 115 
logskån s. 125 
logslinder s. 120 
lokhvila s. fvno. 29 
lokrekkja s. fvno. 29, 289 
lokta s. lapp. 89 
lok'tä-aite s. lapp. 89 
bp s. 181, 199 
lopt s. fvno. 58, 89, 90, 

168, 292 
lothringska huset 88 
louba s. fhty. 93, 291 
louft s. fhty. 93 
loupa s. fhty. 93 
louppia s. fhty. 93 
lovtä s. lapp. 89 
luba s. lett. 93 
lubå s. litau. 93 
lubinu a. fslav. 93 
lhbos s. pl. litau. 93 
lubu s. ry. 93 
lucht s. holl., Ity. 93, 137, 

292 
luchtbalken s. Ity. 93, 254, 

292 
lucksäng 27, 28, 29 (bild), 

170, 182, 183, 191, 280 
luft s. 93, 129 
luftus s. got. 93 
luggurom s. 7 
lukk(e)seng s. no. 28, 289 
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lukt s. 93 
lågsachsiska huset 37 (bild) 

f., 58, 66, 67 (bild), 82 
långbädd s. 8 
läger s. 8 
lägherstaper s. fsv. 8 
läktare i kyrka 62, 70, 

88, 89, 96, 101, 106, 
108, 109, 110, 111, 139, 
141 (karta), 144, 147, 
224, 235, 243, 249 

läm sv. 96 f., 101, 140, 
141 (karta), 168, 286, 
293 

-, fönster- s. 97 
-, halv- s. 144, 150, 153 f. 
-, källare- s. 97 
längsgående bjälkar 80, 84 
läskån s. 125 
läube s. ty. 131 
lodehjell s. no. 230 
löfte s. 93 
löp, över- s. 94, 140, 141, 

144, 148, 286, 292 
lövhjäll s. 209, 220, 222, 

223, 226, 240 

madrand s. da. 117 
magasinsvind 91 
malt-torra s. 270 
mansio s. lat. 41 
mantellura camini s. mlat. 

133 
mara s. no. 230, 231 
marknadsstånd 103 
megaron-hus 81, 133 
mellantak 92 
mesul(a) s. 78, 147 
messul s. 78 
midsul(a) s. 78 
minstrels gallery eng. 59 
mitti-hjäll s. 227 
mjölkhjäll s. 215, 241 
mjölkaskonke s. 103 
mosetrev s. no. 65, 95 
murningsteknik 40 f. 
mursäng s. 22, 176 
mushilla s. 210 

nary s. vry. 16 
nattfrieri 62 f., 156 f., 

163 f. 
nerhjäll s. 181 
ner-i-säng s. 185 
nersäng s. 174, 182 
nisch i mur 110, 112 
näthjäll(e) s. 216, 228 
nätkran s. 197 

obasa s. fhty. 103 
obsen s. bayr. 103 
ofnstofa s. fvno. 136 
oppi väre s. 130 
oppstue 52 
orgel s. ty. 89 
orgskulle s. Ill 
osthjälle s. 228, 229, 241 
25crEpazov s. gr. 88 
ouese s. mnederl. 103 
ovanrum s. 91 
ovansäng s. 170, 185, 190, 

293 
ovantill-säng s. 170, 179, 

190 
overlaup s. no. 94 
overlop s. no. 94 
oversEeng s. da. 47 
ovsbord s. da. 105 

pad s. no. 230 
padstuben s. mhty. 38, 

203, 277 
palåc s. tjeck. 61, 89 
palaci s. vry. 61, 89 
palais s. fr. 60, 89 
palas s. ty. 60, 62, 89, 

291 
palatium s. lat. 69, 88 f., 

132 
nalc'encv s. gr. 62, 89 
palazzo s. it. 60, 89 
pall s. 16, 107, 230, 272, 

292 
pallr s. fvno. 14, 16, 17 
pallur s. isl. 150, 155, 169 
parsäng s. 1 (bild), 180 
patja s. fi. 8 
peall s. feng. 17 
peis s. no. 34 
pensile s. mlat. 34, 35 
perhill s. Ity. 235 
pesel s. mlty., Ity. 34, 36 
pfal s. fhty. 17 
pfalz s. ty. 41, 60, 62, 

89, 291 
pfiesel s. ty. 34 
phiesal s. fhty. 34 
pigbod s. 63 
pil s. ulu-. 16 
pisale s. mlat. 39, 203 
pisel s. da., fris. 34, 35, 

290 
pisel s. mlty. 34, 134 
pisle s. ags. 34 
pliktlapp s. 98 
poffie s. fr. 34, 35 
poile s. fr. 35  

poisle s. ffr. 34 
pol s. pol. 16 
pol s. ry. 16 
polåti s. ry. 60, 61 (bild), 

62, 89, 291 
polå s. fslav. 16 
porthjäll s. 227 
pylåtsi s. vry. 62 
påommen s. 57 
påsso s. lapp. 73 
påsäng s. 170, 171, 190, 

293 
pärekålshjäll s. 299 
pärthjäll(e) s. 228 
pörte s. 17, 277 

raan s. da. 117 
raand s. no. 116 
raande s. ä. da. 117 
rad s. 207 
rader s. 207 
ragner s. pl. 116 
rahm s. ty. 134 
rall s. 175, 199 
rallare s. 175 
rallersäng s. 170, 175 
ram(m) s. no. 52, 119, 

140, 141 (karta), 144, 
148, 292 

rama s. fhty. 119 
rame s. Ity. 119 
ramloft s. no. 119 
ramloftstue 52, 119, 144 
ran s. da. 117 
rana v. 117 
rand s. da., no., sv. 116, 

118, 140, 145, 286 
-, mad-, s. da. 117 
randaas s. no. 116 
randatre s. no. 116 
randboom s. Ity. 118 
rande s. ä. da. 117, 118 
randle-tree s. skott. 117, 

118 
rane s. da 117 
rane s. no. 117 
rann s. 116, 138 
ranna s. 115, 116, 117, 

118 
ranner s. pl. 56 (bild), 80, 

117, 118, 140 
rannstänger s. pl. 116, 117 
ranor s. pl. 80, 116, 117 
raptr s. fvno. 77 
rauchboden s. ty. 130, 134, 

254 
rauchhiitte s. ty. 60 
rauchkate s. ty. 134 
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rehe-tare s. estn. 265 
rekkja s. isl. 7 
-, lok- s. fvno. 29, 289 
rekkjustokkr s. fvno. 14 
rem s. da. sv. 105, 119 
reme s. Ity. 119 
remstycke s. 119 
reykberi s. fvno. 133 
reykhafr s. fvno. 133 
ria s. 17, 277 
riegenstube s. balt. ty. 265 
rim s. fris. 119 
rimme s. 119 
rimstock s. 119 
rinde s. no. 118 
rinder s. pl. 115, 116, 

118, 140, 141 (karta), 
143, 286 

rinna v. 117 
risa-skonke s. 103 
riskase s. 197 
rom, legu- s. no. 7 

luggu- s. 7 
rovatit s. pl. fi. 13 
rullsäng s. 179 
rum, ligge- s. 7 
-, säng- s. 7 
råm s. isl. 7, 23, 29, 38 
riunbrik s. isl. 14 
r61nfj21 s. fvno. 14 
råmflet s. fvno. 23 
riunstokler s. fvno. 14 
rysk stuga 61 (bild) 
råder s. 207 
rände s. 114, 115, 118, 

125, 141 (karta), 142, 
148 

ränder s. pl. 11, 140 
ränna v. 117 
ränne s. 96, 109, 110, 114 

f., 121, 129, 140, 141 
(karta), 142, 145, 147, 
148, 240, 253, 276, 286, 
292 

-, hö- s. 109, 115 
, log- s. 115 

sta,11- s. 115, 164 
rökfång s. 133 
rökhjäll s. 80, 209, 223, 

241 
rökugn 134, 147, 230 
röllakansväv 147 
rösthjäll s. 227 

så,luhåss s. fvno. 168 
sceng s. ir. 7 
schlafbutze s. Ity. 167 
schlafbiihne s. ty. 60,292 f.  

schlafkoje s. ty. 161 
schlafschlief s. ty. 60 
schlafstätte s. ty. 60 
schliessen v. ty. 122, 124 
schölnyscha s. ry. 16, 33 
sch6myscha s. ry. 16, 33 
schrankbett s. ty. 29, 289 
schunk s. Ity. 105, 106 
scolle s. meng. 113 
screens s. pl. eng. 59 
sculle s. meng. 113 
scylfe s. ags. 90 
seiåhjallr s. fvno. 211, 233, 

245 
seng s. fda. 5 
seng s. isl. 6 
sengehylle s. no. 186 
sengh s. fsv. 5 
set s. fvno. 17 
setl s. ags. 17 
setstokkr s. fvno. 14 
shelf s. eng. 90 
siang s. fsv. 5 
sittbänk 14 
sittelsch s. Ity. 36 
sittplats för höns 95, 214, 

219, 220, 226, 231 f., 
249, 253, 298 

siEeng s. fsv. 5 
sjeng s. fda 5 ' 
sjukbädd s. 8 
ska s. fvno. 125 
skabseng s. no. 185 
skag s. 126 
skak s. 126, 143 
skåli s. fvno. 40 
skammbiti s. fvno. 77 
skammel s. 171 
-, säng- s. 14 
skank s. 108 
skar(a) s. 14, 46 (bild), 

172 f. 
-skialf s. fvno. 90 
skidetarre s. no. 116, 266 
skidhjell s. no. 116 
skiftesverk 79, 147 
skinka s. 108 
skjul 101, 103, 106, 111, 

113, 114 
skog s. shetl. 98 
skokk s. 97 
skokka s. no. 108 
skokki s. isl. 98 
skokkr s. fvno. 97, 98, 108 
skokkur s. isl. 98 
skolla v. 114 
skolie s. no. 113 
skolt s. no. 113  

skonk s. fris. 105 
skonk s. da. sv. 100, 255 
skonka v. 107 
skonke s. 101 
-, mjölka- s. 103 

, risa- s. 103 
sk2r s. fvno. 14 
skoråraptr s. fvno 77 
skorsten 133 
skot(t) s. no. sv. 103, 108, 

148 
skotta s. 181, 182 
skottsäng s. 1, 181 f. 
skukk s. no. 96, 97 f., 

138, 141 (karta), 144, 
147, 148, 151 (karta), 
156, 161, 169, 292, 293 

heiy- s. no. 98 
skukka s. fvno. 108 
skukkje s. no. 98 
skull s. eng. 113 
skull s. 109, 112, 113, 114 
skuldra s. sv. 114 
skulla v. sv. 114 
skulla, bod- s. fi. sv. 112 
skulle s. 80, 88, 96, 101, 

109 f., 114, 129, 139 f., 
141 (karta), 142, 143, 
145, 146, 148, 164, 168, 
170, 173, 189, 253, 257, 
286, 292, 293 
, björn- s. 112, 242 

bråt- s. 112 
, fähus- s. 157 f. 

-, hö- s. 109 f. 
skuller s. 112, 113 
-, bastu- s. 112 
skult s. 113 
skult s. no. 113 
skunk s. 79, 96, 97 f., 125, 

127, 139, 141 (karta), 
144, 147, 148, 237, 254, 
272, 275, 286, 292 

skunka v. 107 
sktmkbod s. 100 
skunkbord s. 104 
sktmkbräda s. 104, 119 
skunke s. 97 
skunkig a. 108 
skykkja s. no. 108, 148 
skykkr s. fvno. 108 
skyl s. 113 
skyla v. 114 
skyle s. 114 
skylslinder s. 120 
skynke s. 108 
skytja s. no. 108, 148 
skå s. 123, 124f. 
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sove-loft s. no. 53 
sovloft s. 90, 149, 156 f. 
sovplats s. 7 
- på brits över ugnen 60 

, på golv 9, 10 (bild) f. 
på marken 9, 10 f. 
»på muren» 60, 180, 

181, 226 
i uthus 62 f., 163 
över kove 55 f., (56 

bild), 69 
spa1j4 för vin 199 
spannmålsloft 91 
sparlak s. fvno. 23 
sparlakan s. 177, 179 
sparlakanssäng s. 170, 184 
sparrtak 77 (bild), 78 
speicher s. ty. 87 f., 94, 

131 
spicariurn s. lat. 86 f., 88, 

132, 136, 285, 291 
spieker s. hon. 66, 87, 162 
spis s. 34 
spisel s. 34 
spishjäll s. 216 
spiskammare s. 34 
spissäng s. 170, 184 
spong s. no. 96, 127 f., 

144, 148, 156, 161, 286, 
293 

spång s. 104, 108, 126 f., 
140, 169 

spånge s. fi. sv. 128 
spånträshjäll s. 99, 214 
stabbur s. no. 91 
stackhill s. 210, 247 
stafnsteng s. fvn. 20 
stall (säng) s. estsv. 
stallböhn s. Ity. 235 
stall(s)hjälle s. 212, 224, 

227 
stallränne s. 115, 164 
stallslider s. 165 
stallslinder s. 120 
stammsäng s. 20 
stannsäng s. 20 
stavkonstruktion 79, 81, 

146 
steekuås s. 79 
stege s. 239 
stick(e)hjälle s. 216, 224, 

228 
stjärngossar 206 
stokkverk s. no. 53 
stokkvEerk s. da. 90 
stolpsäng s. 170, 184, 192 
stors-säng s. 156, 160 
stratum s. lat. 5  

stritsule s. da. 78 
strohdiemen s. Ity. 235 
stuba s. fhty. 203 
stube s. ty. 39, 134,. 135, 

204, 265 
stue s. da. 35, 39, 204 
stuga s. 39, 204 
stuguhjäll s. 224 
stupa s. mhty. 39, 203 
ståndsäng s. 19!., 21 

(bild), 42, 43, 49, 170, 
178, 181, 182, 184, 192, 
279 

stång s. 123 
ställ (säng) s. estsv. 7 
ständer s. pl. ty. 78, 254-
stEenge s. da. 122!., 141 

(karta), 145, 286 
-, ho- s. da. 123, 233 
stänge s. 117, 122 f., 129, 

140, 141 (karta), 143, 
145, 148, 213, 240, 
286, 292 

-, hö- s. 122 
stEengeloft s. da. 123 
stänger s. pl. 123, 140, 

141 (karta), 143, 148, 
292 

stEengetrte s. da. 123 
sål s. fsax. 78 
sul(a) s. 78 
sule s. da. 78 
svale s. 93, 99, 111 f. 
svalgång s. 93 
svefnhås s. fvno. 33 
svinhjäll s. 217 
sydgötisk hustyp 51, 59, 

63 
syskonbädd s. 8 
sångläktare Ill 
sångskulle s. 111 
steccing s. ags. 7 
swing s. fvno. 5, 288 
steng s. fvno. 5, 288 
steng s. fsv. 5 
stengh s. fsv. 5 
säng s. 5, 6, 8, 288 
sängbotten s. 128, 170, 

182, 189, 293 
sängbräda s. 14 
sängfjöl s. 14 
sänghyllor 49 f. (bilder), 

68 
-, i fähus 62 f. 63 (karta), 

149, 150f., 244, 250, 
283 

sängkammare 33 f., 39, 60 
sängkläder 5 

skå, på- s. 125 
skåg s. 126 
skåk s. 124, 125 
skå(n) s. 107, 124 f., 139, 

141 (karta), 143, 148, 
257, 265 

skån, ladu- s. 125 
-, log- s. 125 
skåne s. 124, 125 
skånke s. 99 
skåpsäng s. 22, 170, 173, 

182, 191, 293 
sköka s. 108, 148 
sköle s. 114 
sköthjälle s. 228 
skötkrana s. 197 
slaf s. 170, 180, 196, 296 
-, över- s. 171, 181, 196 
sleete(n) s. Ity. 122, 123, 

134, 234, 235, 286 
slepdörnsk s. fris. 38 
sund s. no., sv. 121, 122 
slinda v. no. 121 
slinde, se slinne 
slinden v. mholl. 122 
slinder s. 113, 118, 119f., 

140, 141 (karta), 
148, 292 

-, hö- s. 120, 164 
-, log- s. 120 
-, skyl- s. 120 
-, stall- s. 120 
slindig a. sv. 121 
slindrastänge s. 120, 122 
slindrar s. pl. 120 
slindror s. pl. 120 
slirme s. 118, 119 f., 140, 

141 (karta), 143, 147, 
148, 240, 286, 292 

slirmer s. 80, 120f., 141 
(karta), 147 

-slott sv. 193, 195 
slita v. fvno. 122 
slyd(e) s. da. 122, 123, 

140, 141 (karta), 
143, 148, 234, 286 

smalefjoslem s. no. 65 
snedskjul 101, 106 
snohjell s. no. 231 
solar s. feng. 59, 87 
solarium s. lat. 41, 59, 

86 f., 90, 132, 136, 285, 
291 

soler s. feng. 87 
solor s. feng. 87, 90, 132 
sovalkov 36, 40 
sovanplats s. 7 
sovelhjäll s. 216 
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sängloft 63, 170, 171 
sängpall s. 1, 2, 12, 14, 

17, 29 (bild), 46 (bild), 
171 f., 178 

sängrum s. 7, 164 
sängskammel s. da. 14 
sängstock s. 14 
sängtak s. 170, 182, 189, 

293 
sängtarre s. 263 
swngrtjald s. fvno. 23 
srengstokkr s. fvno. 14 
sättugn 135 
södhjäll s. 159, 227 
söller s. ty. 41, 87, 94, 

131 
sörnpnhus s. fsv. 16, 33 

tabes 266 f. 
tacka s. 145 
takhjäll s. 212, 216 
»takhus» 74, 75 (bild) 
takkonstruktioner 73 f., 

76, 77 (bilder), 78 f. 
takskägg 103, 106 
taksäng s. 170, 174, 179 
tak, säng- s. 170, 182, 189, 

293 
takvinkel 104, 105, 108 
tara-turka s. no. 266 
tare s. estn. 265, 270 

rehe- s. estn. 265 
tare s. no. 266, 272 
tarha s. fi. 265 
tarr s. no., sv. 55, 150, 151 

(karta) f., 156, 161, 166, 
170 f. 

tarr-aas s. no. 266 
tarr(e) s., betydelser: 141 

(karta), 151 (karta), 
260 (övers.), 278 (ta-
bell) 

tarr(e) s. 3 f., 17, 49 f., 51 
(bilder), 67, 108, 138 f., 
143, 145, 148 f., 156, 
161, 164, 166, 170f., 
187 f., 207 f., 253, 260 
-278, 282 f., 286 f., 
292, 293, 295 (karta), 
297 

höne- s. 261 f. 
-, kvarn- s. 263 
-, skida s. no. 116, 266 

, säng- s. 263 
tarrefjed s. no. 265 
Tappåg s. gr. 274 
tarrsäng s. 50 (bild), 170, 

179, 263  

Torpori s. gr. 274 
torper6g s. gr. 274 
telde s. 127 
terane s. pl. 124, 265, 

270 
terra v. no. 273, 277 
terre s. no. 266, 270 
-, s. no. 273 

, korn- s. no. 273 
terrevind s. no. 273 
terri s. shetl. 266 
terrilaft s. shetl. 266 
Tepacd s. gr. 274 
tåpoop.ott v. gr. 274 
thar s. arm. 274 
tharim v. arm. 274 
tharran v. fhty. 273 
tharre s. fhty. 267 f. 
there s. ffris. 271 
thermae s. pl. lat. 202 
thilde s. fsv. 127 
til s. no. 126 f., 140, 144, 

148, 156, 161, 169, 286, 
293 

tild s. no. 127 
tile s. no. 127 
tilj s. da. 127 
tilja s. 127 
tilst s. 168 
tilster s. 168 
tjorehjell s. no. 229 
torka v. 273 
torkhjälle s. 216 
torkhylla 73 f., 80, 83, 85 
torp s. 170, 176, 180, 193 

f., 200, 282, 294 
torpare s. 195 
torpstege s. 176 
torpsäng s. 180 
torra, malt- s. 270 

, to- s. 270 
totorra s. 270 
traalde s. flaml. 199 
trabs s. lat. 95 
traille s. fr. 199 
trala s. no. 198, 200 
tralla s. mlat. 199 
tralie s. holl., mlty. 199 
trall s. lty. 199 
trall(er)wark s. Ity. 199 
trall s. 45, 48, 171, 176 f., 

180 f., 185, 191, 198 f., 
205, 206, 280 f., 296 
, dörr- s. 198 

tralla 'säng' s. 171, 177, 
200 

tralla 'vagn' s. 200 
tral(le) s. da. 198  

trallenbettsted s. Ity. 32, 
200, 281, 296 

trallgolv s. 198 
trallnastu s. 181 
trallpytt s. 198 
trallsäng s. 32, 171, 177, 

180, 181, 198, 200, 205, 
206, 281, 296 

trallverk s. 198 
trallt s. 171, 176, 200 
tralvrerk s. da. 198 
Tpckatng s. gr. 95 
Tpricing s. gr. 95 
trappsäng s. 184 
wzard s. gr. 274 
treb s. fir. 95 
tredingstak s. 79 
tredje-tarre s. 264 
tref s. fr. 95 
treillage s. fr. 199 
treille s. fr. 199 
trolla s. mlat. 199 
trel(1)a s. mlat. 199 
trep s. no. 95 
treskeppigt hus 74 f., 78, 

147 
trettondagen 206 
trev s. no. 91, 94, 95 f., 

96, 107, 127, 141 (karta), 
144, 148, 151 (karta), 
156, 160 f., 169, 292, 
293 
, filas- s. no. 156, 161 

mose- s. n. 65, 95 
trevgöng s. no. 161 
trevimingssäng 174, 175, 

181, 182 
trichila s. lat. 199 
trip s. no. 96 
troclmen v. ty. 274 
trolley s. eng. 200 
truchanan v. fhty. 274 
trä-skorsten 134 
träv s. 88, 95 f., 101, 139, 

141 (karta), 151 (karta), 
156, 253, 286 

höne s. 95 
treekejtelv s. no. 230 
tuba s. estn. 265 
tupphimmel s. 168, 171, 

181, 192, 294 
turba s. lat. 194 
turniza s. fhty. 38, 203 f. 
tvillingsäng 22 f., 23 

(bild), 24 (bild), 25 
(karta), 46 (bild) f., 280 

tvinsot e. d. 260, 266 f., 
272 
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tvåvåningshus 69, 72 f., 
85 f. 

tvåvåningssäng 1 (bild), 2, 
42 f., 44 (karta), 45 f. 
(bilder), 149, 281 

tvärbjälke 74, 79, 84, 105 
tiirnitz s. mlty. 39, 203, 

277 
tärra v. sv. 273 
tärre s. 57 
tölp s. 195 
torre s. no. 270 
torre v. da. 273  

ungdomsbädd s. 8 
unterdach s. ty. 131 
iphcis s. fhty. 41, 87, 291 
up 'n balken s. ity. 131 
upp-i-säng s. 185, 191 
uppsäng s. 171, 177, 185, 

190, 293 
ups s. fvno. 103, 107 
upsi s. fvno. 103 
utbyggnad 101, 102, 108 

vagga s. 206 
vagl s. fvno. 77 
vanna s. 146 
vapenhus s. 103 
varrem s. 119 
warte s. ty. 90 
veck över pannan 108 
vedbod s. 112 
ventus s. lat. 129 
werka s. pol. 16 
wery s. pol. 16 
vind s. 90, 91, 93, 111, 

128 f., 137, 138, 145, 
148, 286, 292 

vinde s. 129 
winde s. ty. (schw.) 130 
vinder s. fsv. 129 
windoge s. meng. 129 
window s. eng. 129 
vindskida s. 130 
vindsrum s. 129 
vindue s. da. 129 
vindöga s. ä. sv. 130 
withdrawingroom s. eng. 

59 
vrå 104, 105 
vårdkase s. 197 
väder s. 130 
vtedherrum s. fsv. 129 
väggsängs. 171, 178, 182, 

191 
västnordisk hustyp 77 

yfirsteng s. isl. 6 
yl s. no. 259  

ylissänky s. fi. 42, 185, 190. 
yverlaup s. no. 94, 96, 119, 

139, 141 (karta), 144, 292 
yverseng s. no. 6 
yverstova s. no. 90 
yvärder s. dalm. 130 

zolder s. holl. 41, 66, 87 
koe- s. holl. 238 
stroo- s. holl. 238 

zoldering s. holl. 238 
zukUbbeling s. Ity. 251 
zukUbbung s. Ity. 148 
zweiständerhaus s. ty. 14& 
zwischenboden s. ty. 60 

ål s. 145 
år s. 145 
årder s. 145, 146 
årestue 52 
åstak 77 (bild), 78 f. 

ärthjälle s. 220, 223, 299 

öfs s. 103, 107, 251 
ögleslaga 146 
ögonbryn 108 
öle s. 259 
överhjäll s. 181, 227 
överlave s. 171, 181 
överloft s. 92 
överlöp s. 94, 140, 141 

(karta), 144, 148, 286, 
292 

överskott s. 103 
överslaf s. 171, 181, 196 
översäng 42f., 149, 171, 

172, 174 f., 180, 183, 
190, 207, 244, 293 

övervåning 85, 89 f., 132 
f., 136, 147, 250, 286 

övra(n)säng s.171, 185,190 
övre botten s. 128 
öwes s. ity. 103 
öwese s. sydty. 103 
öxa s. 256 

perra v. fvno. 273 
perra s. isl. 273 
perra-leysi s. fvno. 273 
perri s. shetl. 266 
perridagr s. fvno 273 
perrigrind s. is!. 270 
perrihjallur s. is!. 270 
perrihils s. is!. 270, 273 
perrileysu-sumar s. fvno. 

273 
perrisamr a. fvno. 273, 

275 
perrir s. fvno. 270, 273 f. 
il s. fvno. 127 

pili s. fvno.• 127 
piljur s. pl. is!. 127 
torp s. fvno. 95 
pref s. fvno. 95 
prep s. fvno. 95, 150, 155, 

169 
burka s. is!. 266 
'gurka v. fvno. 273 
pvertnå s. fvno. 77 

ubizwa s. got. 103 
udskud s. da. 78, 108, 147, 

148 
fhs s. fhty. 41, 87, 291 

ugn s. 135 
ugnssäng s. 171, 185 
underseng s. no. 6 
undirsmng s. is!. 6 



Rättelser och tillägg. 

S. 24, rad 6 upp. står hedningahuset läs hedninghuset. 
S. 52, underskr. till bild 27 står Lillehammar läs Lillehammer. 
S. 62, not 3 står en salle läs en la salle. 
5. 103, rad 6 ned. står Germ. romama läs Germ. romana. 
5. 104, not 7 står frå J. Leche läs från J. Leche. 
S. 105, rad 16 upp. står nedenför läs laedenfor. 
S. 109, rad 6 ned. står lanskapen läs landskapen. 
S. 114, rad 6 ned, står utgöra läs utgöra. 
S. 156 rubriken till b står karta IV läs karta V. 
S. 169. Till not 6 tillägges: En svag möjlighet föreligger, att namnet 

Katt enb or g kan ha något samband med sagan om »Mästerkatten», som i 
vissa varianter talar om »prinsessan av Kattenborg». Se t. ex. G. Djurklou, 
Sagor och sägner, i Svenska sagor och sägner 5, Sthlm 1943, s. 142 (från Norr- 
byås i Närke). 

S. 180. Tillägg till Dalarna: Bilder av t arr sängar jämte belägg på 
ordet hos K. E. Forsslund, Med dalälven etc., från Leksand (I: 9, s. 15), Floda 
(11: 9, s. 8) och Kopparberg (111: 4, s. 41), samt belägg på ordet trall med av- 
bildn. av en »högsäng» från Blidsbergs gammalstuga, Älvdalen (I: 2, s. 153). 

S. 193, not 7 står 1937 läs 1936. S. 193, rad 7 ned. i texten står 1937 
läs 1936. 

S. 223. Till bet. 1 f.: Bild av hjäll för malmrostning, se Forsslund, Med 
Dalälven III: 5, s. 255 (efter teckn. av Tenn Lars Persson, Älvd.). 

S. 268. Efter Bayern tillägges: Baden: »D erre 1) Darrsucht; 2) Dörr- 
verrichtung entweder in Form einer Hiirde oder eines Röstofens. Brech-, Malz-, 
Hopfendarre.» E. Ochs, Badisches Wb. 

S. 293 rad 16 upp. står /ämm läs läm. 
S. 303. Till litteraturförteckn.: CEDERBLOM, GERDA, Svenska folklivsbilder. 

Sthlm 1923. (Nordiska museet). 



Anm. till kartorna VI—VIII. 

Materialet har inlagts på den underlagskarta som utgivits genom Landsmåls-
och Folkminnesarkivet och Ortnamnsarkivet i Uppsala, Nordiska museet i Stock-
holm och Landsmålsarkivet samt Folkminnesarkivet i Lund (åren 1937-1939, 
genom mig). Beläggen ha såvitt möjligt intecknats på socknarnas kyrkplatser, 
vilka kunna återfinnas med ledning av kartans koordinatsystem enligt M. Eriks-
son, Kommunförteckning till underlagskarta över Sverige i sk. 1 : 600 000 (jfr 
a. a. s. 3 f.). Flera tecken i följd, åtskilda genom komma, beteckna att de röra 
samma ort, den där tecknet längst till vänster ligger. I andra fall, då detta 
beteekningssätt ej kunnat användas, användes en pil för att sammanhålla två 
eller flera belägg från samma ort. Parentes om belägg ange detta som ej be-
stämt till viss socken. De härstamma i de flesta fall från ä. källor. 
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Karta VI. OverSänsens namn: 

1 Namn överförda från övervåning, hylla etc: 

hjall(e) -sång 0 loftsäng 
hjäll i ramsa 0 hyllsäng 
tarr(e) Q  sängtak 
skulle e sängbotten 

II Hamn överförda från andra liggplatser: 

• 
4 

=n lave Q kove 

fl brits, brisk Q binge 

III Karakteriserande namn: 

\‘. 

högsäng dörrsäng 
över-,övransäng T taksäng 
ovansäng 0 ugnssäng 

ovantillsäng n  spissäng 
påsäng CK skåpsäng 
uppsäng ml dubbelsäng 
uppisäng (11 Stolpsäng 

inner-(hog)säng  0  häcksäng 
bortsäng L3 lucksäng 
fastsäng 33 förlåtsäng 
vaggsång 
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y kettsvälts å hump 

katthopp i torp 
V frans-slott 

V lånord: 

LULA 1 41:00030 

 

K  kubrik r  kran 
$ slaf, över/af Y kus 
D dusk 3  trall 
f+ hyttsäng PC duns 

     





r  

„A,y,7 

0 
A'° ak,e 

å.,
0  QZ 11.25  

2,,A,o e, 

- 11111k.,41'. 101 ,, 7--  il 
III.. ' b • •.411  .. MINIMOIMIP ..,-.,t, , ims,. I ii, c åm"eneememenarm ireetreriab_, 

ffleillIMILia,Ard="ibeetTnebihnTRIOraiik 
TAIENEEMIELTMZejekilib efklrillintiffir 

p-. ge-AWEENIMP AMIIIIklIE ma amerwrimemeuerme neemes 11~11~1.11111 , _1_, e m , Nevnermeetunifflis.r., men =Me IMI1 Enl IM  + ,,- HIN 

-1-f--1- -1- ,-- , 

11:7-'-', T '- 

il,A,L‘ C) 

-4,' B3 - 

®© AV ag
s A  

A,0,+ Å (DA •.,0 
41 ,4,0,0 46,45,$' LS Å Y  (0)  9a3  , \ 

A,0 AH- fi.Å 1,0 ©© Å 
+ 

 Å ,(3
, 

0 
£ 0 

Å 
© 

©0 ‘,9 y 0,v 0 AP © © GO e,c4D  @ 
C 

A,V cc) g 
© 

C,Y 
0
o 

0 C,0 0 0 0 0 02 0 0 A 0 0  
Ål0 

0e0  0 0000  
'71  

0 
0 

 0 '''' el• 
A '''''' A.,0 EB 0  

Å o 
om o 

A D 0 A.,0 Cl 0 ' 00 D D op 0 0 

Karia 

Bekydelserna  hos ordet hjäll(e) 

i svensken: 

m EB 0 > 
El4 

EB,0 

0  
BEI 

0 0 B n Cl 
Å (71)% Db, De Orjallenniel3  

D , 

DIP  ^DÅ ku  -  i  'oj uu o_olui P 
751 74  
x Y 00 0

0 usgo)  94£1a0 Cl 
RIP171 

7171 
al g 

At  9 ,0 Cl 
0 n  o 

j 
42:  0 o,e *le  

e9 Alk,S1 o 9, 

74 0 0 o $ ol''
•91p,«  k '0 Cj'''' El° 

0 EP  e, 00  0 
0

40 • Qdir G,C40 .• • 
00 00  0°  ° Cji es:' 0k56%1C;c°9 A 
00 
0 o 

e 

0 

o 4,0  4.o,  . o 

Å  Å 

00 00 0  0,Cre100 
DI ON

. 
 

0 g) 0 63 
s Å ra ,0125 0 0 u 

 rh ,0 

 

47(  

dk 

0--;

:

N 

o

i3 

 

0 
, .0 r''''

0  0
-  rii48 rii ill'1.1 A . 6,0  • A • 0 A0 A,0 AM 

Å • lxt A 
0 000 

0 
'iak AA •••'± k 

A Å A0 0 

Å 4t414,  PA A 
tt -7,A AA 

,ek 4 tht ... 
Ab i, 

t AA.ottz 4"4  

Torkställning utomhus: 

al  för fisk; 

BEI  för nåt, not; 
fl för hö, säd, löv; 

cm för matvaror; 

för skjutne djur. 

4:t  Ställning för malmrostning. 

0 8,Å 

0 

0 
Torkställning inomhus: 

lave i badstu; 

(D  rökhjäll; 
stänger i taket: för bröd,kött,virke etc.; 

71 hylla. 

T  Ställning i bås för sjuk ko. 

Björnhjäll (vid jakt). 

Pk Sittplats för höns. 

h, Ligghylla framför brasor (frathjäll). 

äälvloft. 

Läktare i kyrka. 
Poderskulle. 

Sovhjäll. 

Översäng i tvåvåningssäng. 

Liggplsts, i ramsa. 

To. 
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M. ERIKSSON, Hjäll och tarre. 

Rättelser. 

S. X, r. 19 upp. står gjädje läs glädje 
S. XI, r. 14 ned, står samt till läs samt 
S. 11, r. 21 upp. och fl. st. i forts. står Haberland läs Haberlandt 

not 1 står not 3 s. 13 /äs not 3 s. 14 
noten r. 3 upp. står s. 526( läs s. 526: 

S. 30, r. 6 upp. står med den läs med det 
S. 58, r. 7 upp. står liknande anordningar läs hyllanordningar 
S. 64, not 2 skall lyda: Erixon o. a. st. och Svensk kulturgeografi, Sv. kultur- 

bilder IX, s. 46. 
S. 78, not 1 står 1. Götlind läs J. Götlind 

står Meijerborgs läs Meijerbergs 
S. 89, not 2 står Völkerunde läs Völkerkunde 
S. 92, not 9 står De flesta läs De flesta 
S. 141, karta IV b: De avbrutna linjerna n. om Hälsingland beteckna avvikande 

former av ordet skull e. 
S. 144, sista raden står Wessen läs Wess» 
S. 156, r. 4 ned. stdr Linne läs Linné. 
S. 222, r. 5 upp. står nättterna läs nätterna 
S. 222, r. 11 upp. står mänga läs många 
S. 265, under Estland står tar r a »utbyggnad etc." läs torra 
S. 274, r. 17 upp. står 'cotppo läs Tappde 
S. 308, r. 15 ned. står Mejerbergs las Meijerbergs 
S. 320, r. 22 ned. står Gnstavson läs Gustavs» 
S. 332, mittspalten r. r upp. tillägges s. 57 
Karta VI, under grupp III, Karakteriserande namn, saknas: 11 ståndsäng, och 

under grupp V. Lånord står dusk läs durk samt hus läs kas. 







Landsmåls- och Folliminnesarkivet i Uppsala 

SKRIFTER: 

Ser. A: Folkmål. 

D. 0. Zetterholm: Dialektgeografiska under-
sökningar. I. Ladugård. II. Gumse. Tacka. 
1940. Pris 4 kr. 

Säve-Gustavson, Gotländsk ordbok. 
Bd 1 1940. Pris 18 kr. 
Bd 2: 1 O-Slättkarlost. 1942. Pris 7 kr. 

T. V. Lindgren, Ordbok över Burträskmålet. 
utg. av D. 0. och M. Zetterholm. 
1940. Pris 5 kr. 

Manne Eriksson, Hjäll och tarre samt andra 
ord för översäng och övervåning. 1943. Pris 
12 kr. 

Under förberedelse: 
Stive-Gustavson, Gotländsk ordbok. 

Bd 2: 2 (slutet). 
Aug. Schagerström, Gräsömålet. 

Ser. B.: Folkminnen och folkliv. 

1. Ella Odstedt, Varulven i svensk folktradi-
tion. 1943. Pris 8 kr. 

Under förberedelse: 
Åke Campbell, Barna ntburdr och myling. En 

studie i nordisk folklig sed och rättsupp-
fattning, folktro och sägen. 

Pris 12 kronor 

Uppsala 1948. Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B. 43169 


