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Abstrakt 

Denna uppsats undersöker etymologin hos ett antal ord i Träslövslägedialekten (läjesboa). 

Det förekommer ett antal hypoteser, samt lokala skrönor om varifrån dialekten härstammar 

och dessa tyder på att läjesboa skulle kunna vara ett pidginspråk. Ett delsyfte blir då att 

undersöka klassificeringen mellan begreppen dialekt och pidginspråk och diskutera 

läjesboans eventuella ställning till begreppen. 

Undersökningen görs med hjälp av ett antal varierande ordböcker. 

Materialet till den här uppsatsen består av två delar. Den första delen består av 31 ord som 

är hämtade från stenciler som en informant har gett ut. Den andra delen i materialet är 89 ord 

som är hämtade från boken Mormosa katt (Olsson 1997), som är skriven på dialekten 

läjesboa.  

Analysen av de excerperade orden har skett i sju steg. Det första steget har bestått i att 

etablera en standardsvensk ekvivalent. Nästkommande steg går ut på att söka efter ordet i 

svenska SAOL och SAOB, och även i danska DO och ODS. Därefter följer steget att söka i 

Norska språkrådets ordbok och sen gå över till Bondeson (1880), Lundblad (2018) och 

Möller (1858) för att se om orden påträffas i deras ordlistor. Därefter undersöks Johan Ernst 

Rietz dialektlexikon (1867) och därefter följer det sista försöket att lokalisera orden, och det 

görs genom att studera Norstedts stora tyska ordbok och Norstedts nederländsk-svenska 

ordbok.  

Intressanta resultat som framkommit i jämförelse mot teorin är att läjesboa endast får 

klassificeringen dialekt, och är alltså inte ett pidginspråk. Intressant är även att majoriteten av 

ordens härkomst är från svenska och danska språket. 
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1. Inledning 

Fem kilometer söder om Varberg i Halland är den lilla fiskebyn ”Läjet” belägen, eller 

Träslövsläge som den egentligen heter. I en jordebok över Halland år 1596 och 1597 finns det 

information om fiskare som hade byggt bostäder ”paa Leyet”. Därigenom vet vi att 

ortsnamnet Läjet är en gammal benämning på orten och det var inte förrän på 1930-talet som 

Träslövsläge kom till (Gruppen Gamla Läjet 2013:7). Det är även Läjet som kommer 

användas som benämning på platsen i den här uppsatsen. 

Läjet är känt för sin säregna dialekt som i hög grad skiljer sig från språket som talas i 

resterande av Varbergs kommun. Dialekten kallas för läjesboa av talarna själva, och det är 

även så som dialekten kommer refereras till i den här uppsatsen. Läjet har cirka 2600 invånare 

(2010) och av dessa brukar cirka tvåhundra personer dialekten enligt talarna själva (2019). 

Den talas idag främst vid hamnen av fiskare och av dem som är uppvuxna i Läjet, men förr 

var läjesboan det enda sättet att tala till varandra och ingen använde sig av standardsvenska. 

Dialekten har dött ut alltmer och eftersom läjesboan endast brukas av ett fåtal i dagsläget så 

kommer den sannolikt att försvinna helt i framtiden. Eftersom Läjet har den största 

fiskehamnen i Varberg är det inte förvånande att en stor del av läjesboan består av fiske, samt 

sjötermer. Grammatiken är en stor del av det som gör läjesboan så unik som den faktiskt är 

och det är ingen hemlighet för dem som känner till dialekten. Den har många ålderdomliga 

drag när det gäller både grammatiken och ordförrådet (Augustsson & Augustsson 1997:0). 

Dialekten böjer till exempel verb efter person (Magnusson Petzell 2018).  Det är därför som 

forskare främst har ägnat sig åt grammatiken när det gäller läjesboan. Däremot är ordförrådet 

och dess härkomst något som inte har studerats uttömmande, och frågar man de talande 

dialektborna så anser de att det är ordförrådet som är en av de största identitetsmarkörerna 

(Botin 2019). 

Det förekommer ett antal hypoteser om varifrån läjesboan härstammar, allt ifrån forskares 

teorier till lokala skrönor. Enligt Magnusson Petzells (2018) teorier är läjesboa en blandning 

av svenska och andra språk. Han anser att på grund av olika inslag i dialekten går det att dra 

paralleller mellan läjesboa och pidginspråk eftersom det går att anta att dialekten är en 

blandning av olika varieteter. Enligt Ysander (2003:7) existerar majoriteten av fisketermerna i 

läjesboan inte i det svenska språket. Det går helt enkelt inte att översätta dem och därför finns 

det en möjlighet att orden skulle kunna vara påhittade. Det förekommer även en mängd 

varierande skrönor enligt läjesboarna och en av dem skulle vara att långt bak i tiden gick ett 

skepp med en familj från Nederländerna på grund utanför Läjet. Den familjen ska ha bosatt 
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sig på Läjet och ”skapat” Läjesboan med inslag från nederländskan. Det finns också talare av 

dialekten som hävdar att i ett okänt samhälle i Danmark så talas exakt samma dialekt som i 

Läjet och det ska vara de två enda platserna i världen där språket existerar. Dessa båda 

skrönor är dock inget som går att styrka utan bara berättelser som berättats vidare bland folket 

på Läjet enligt informanterna från Botin (2019). Fler skrönor som förekommer är att dialekten 

är ett helt påhittat språk och en annan är att Läjet och läjesboan grundades av överlevande 

från spanska armaden. Informanter från Botin (2019) är eniga i sin övertygelse om att 

läjesboa skulle vara gammaltyska. Augustsson & Augustsson (1997:0) som även de tillhör 

dem som brukar dialekten, anser att diftongerna som lever kvar i läjesboan inte härstammar 

från urnordiskan utan det är former som först uppkommit på 1400-talet. 

Eftersom dialekten har dött ut alltmer och med största sannolikhet inte kommer att leva 

vidare i framtiden, så är det synnerligen angeläget med forskning om läjesboan för att kunna 

bevara kunskapen om den. Då forskning om läjesboans ordförråd är knapp, är det både 

spännande och viktigt med forskning om den.  

Vad är det då som stämmer? Varifrån härstammar egentligen dialektens ordförråd och är 

det ett så kallat ”pidginspråk”? Eller är det endast en variant av svenskan eller rent av kanske 

en variant av det danska språket? Eller är det bara i grunden en blandning av svenska och 

danska som halländska dialekter i grunden är? Är det ett påhittat språk/yrkesjargong? Finns 

det något som visar att det inte endast skulle vara svenskt/nordiskt men gamla verbböjningar? 

Om då läjesboa verkligen är ett pidginspråk borde det synas såväl i det vardagliga 

ordförrådet som i ”specialorden” i stencilerna från informanten från Botin (2019). Eftersom 

en del av kriterierna för ett pidginspråk är att ordförrådet har inslag från flera olika 

nationaliteter (Einarsson 2009:47), och ett pidginspråk uppkommer när ett behov av 

vardagligkommunikation behövs (Einarsson 2009:46), vilket tyder på att det borde synas om 

språket är ett pidginspråk i alla aspekter av ordförrådet 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att ge ett bidrag till beskrivningen av 

Träslövslägedialektens ordförråd, genom att försöka klarlägga ordens etymologi. Det görs 

genom att undersöka och jämföra ordförrådet ur en löpande text mot en ordlista som särskilt 

är framtagen för att vara identitetsmarkerande ord för läjesboan. Ett delsyfte är att diskutera 

läjesboans eventuella ställning till begreppen dialekt och pidginspråk. Det finns även två 

frågeställningar som studien ämnar besvara: 

1. Hur stor andel av orden är svenska? Och hur stor andel av orden har annat ursprung? 

2. Vad är skillnaden mellan ordförrådet från ordlistan och från den löpande texten? 
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2. Tidigare forskning 

Även om forskningen om läjesboa är begränsad finns det en del studier över sydsvenska och 

halländska dialekter i allmänhet. Forskningen som finns behandlar till viss del ordförrådet 

men främst vilka ord som användes förr och dess fonologi. Sådana studier står till exempel 

Möller (1858), Bondeson (1880) och Lundbladh (2018) för.  

Möller (1858) studerar det halländska landskapsmålet och framförallt ordförrådet som 

brukades på 1800-talet. Han studerar specifikt vilka ord som brukades i olika byar och ordens 

fonologi. Ett delsyfte som Möller har är att jämföra de varierande halländska landskapsmålen 

med medeltidssvenskan och därigenom framhålla halländska anor (1858:3). Resultaten som 

framkommer i ordförrådet jämför han med norskan och isländskan och de påvisar att den 

halländska dialekten har kopplingar till båda språken (1858:3). Informanterna som han tog 

hjälp av var alla bosatta i olika delar i Halland för att få en spridning och därigenom få ta del 

av varierad information (1858:2). En av informanterna var från Breared vilket endast är 4 km 

ifrån Läjet (1858:2). Möllers intresse ligger i att belysa och uppmärksamma de 

språkhistoriska rikedomar som förekommer i de olika landskapsmålen, och framförallt i 

halländska landskapsmålen. En del av resultaten som framkommer är att en mängd av orden 

som existerar i de halländska landskapsmålen även förekommer i Skånes landskapsmål och 

norskan, däremot nämner han ingenting om danskan (1858:3).  

Bondeson (1880) upptecknade sagor på de varierande halländska dialekterna från 1800-

talet. Genom sagorna ges möjlighet till kunskap om hur man talade förr. Han studerar 

grammatiken och fonologin i dialekterna, och berör även till stor del ordförrådet. Främst berör 

han nedre halländska, eller ”Ätradalsmål” som han kallar det för (1880:1). I Bondesons 

beskrivning ges en uppfattning av hur ordförrådet i de halländska dialekterna såg ut under 

1800-talet så att man därigenom kan förstå varifrån dagens dialektala ord härstammar. 

Bondeson fick sagorna berättade för sig och samlade på sig dem genom att besöka människor 

i deras hem (1880:1).  

Wessén (1945) beskriver svenska folkmål och däribland sydsvenska mål. I hans 

genomgång av sydsvenska mål ingår varierande dialekter från Skåne, Blekinge och Halland 

(1945:14). Han undersöker ljudskillnader och grammatik mellan sydsvenskan och det 

resterande svenska språkområdet. Resultatet som framkommer vid de undersökningarna är 

bortfallet av bokstaven n, till exempel när solen blir sola och boken blir boka. Det bortfallet är 

enligt Wessén typiskt för sydsvenska dialekter (1945:17-18). Han studerar även konsonanter 

och främst hur p, t och k blir b, d och g. Detta fenomenet är enligt Wessén mest utbrett i 
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Skåne och delar av Halland, och ska ha sitt ursprung i Danmark (1945:20). Han fortsätter och 

nämner ett annat sydsvenskt drag som enligt honom ska ha större utbredning än bortfall av n 

och konsonanterna som ändrats, och det är att fonemet g efter bakre vokal har övergått till w 

(1945:20). Han ger exempel på det och drar paralleller till danskans mave ’mage’ (1945:20). 

Enligt Wessén har majoriteten av de här sydsvenska dragen som precis nämnts sitt ursprung 

från Danmark, förutom n-bortfallen som han inte nämner någon annan nordisk koppling till 

(1945:20).  

Ysander (2003) är en av få som studerat läjesboans ordförråd, men han har endast 

behandlat ord som berör fiske, samt sjötermer. Han gör en studie där han studerar 

benämningar och uttal på fiskeredskap på läjesboa. Därefter jämför han benämningarna och 

uttalen på läjesboa med hur orden uttalas på rikssvenska. För att kunna genomföra denna 

undersökning har Ysander tagit hjälp av två informanter som han har intervjuat. Samtalen 

spelades in för att därefter transkriberas och han prioriterade att analysera de exakta uttalen i 

läjesboan. Det är cirka femtio olika fisketermer som Ysander studerar och enligt honom är det 

endast tretton ord som går att koppla till standardsvenska. Han anser också att en del av de här 

orden och uttalen påminner om ord som förekommer i en mer avlägsen fiskeby i Bohuslän 

(Ysander 2003:22). Det som Ysander däremot inte studerar är hela ordförrådet i läjesboan. 

Han intresserar sig enbart för fiske- och sjötermer vilket utelämnar en stor del av ordförrådet. 

Han nämner inte heller någon teori om varifrån orden som inte går att översätta till svenska 

skulle ha sitt ursprung ifrån.  

Magnusson Petzell (2017a) undersöker dialekterna i Halland med fokus på verbböjning 

och förhållandet mellan kongurensböjda verb och bisatsordföljd. Han nämner specifikt 

läjesboan och anser att en av anledningarna till att den är så speciell är att personböjningen på 

verben fortfarande brukas i dialekten (2017a:105).  

Magnusson Petzell (2017b) studerar pronomenet ä och hur det böjs i de traditionella 

dialekterna i Halland. Det mångsidiga pronomenet används och är starkast i läjesboan. När 

verben böjs efter person Magnsson Petzell (2017a), så kan ä gå in som subjekt direkt efter. På 

läjesboa uttalas pronomenet e som ä, och det skrivs ihop med föregående verb. Exempel på 

det är Va skonne ’vad ska ni’ (Magnusson Petzell 2017b).  

Magnusson Petzell (2018) förklarar att läjesboan använder sig av fornsvensk 

personböjning och sedan blandar det med den ordföljden som finns i dagens svenska, och det 

gör det hela synnerligen fascinerande och förbryllande (2018). Magnusson Petzell talar om att 

läjesboa skulle kunna vara ett pidginspråk eftersom han har teorier om att det skulle vara en 

blandning av flera språk som till exempel svenska, danska och isländska (2018). Då Läjet är 
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ett fiskesamhälle och det har förekommit många båtar där från olika nationaliteter är det inte 

omöjligt att nya språk har mötts och blandats till ett eget. Antagligen är det en blandning av 

gammal svenska som det går att se i grammatiken och verbböjningarna, med inslag från andra 

nationaliteter enligt Magnusson Petzell. Något som han dock inte alls har berört i sina 

undersökningar är ordförrådet. 

 Lundbladh (2018) har studerat de halländska dialekterna och framförallt granskat 

ordförrådet. Han har undersökt alla delar av halländska ord så som fonologi och grammatik, 

och även hur orden har modifierats genom tiden. Han ger exempel på hur orden användes och 

brukades förr (2018:352). Enligt Lundbladh har det halländska språket starka kopplingar till 

både norskan och danskan, och också kopplingar till en hel del dialektala ord som brukas i 

varierande skånska dialekter (2018:344). Han uppger dock ingenting om inflytande från något 

annat nordiskt eller utomnordiskt land och språk. I sina undersökningar har Lundbladh 

konstaterat att språket i dagens Halland skiljer sig i hög grad mot hur språket såg ut förr, och 

materialet som ligger till grund för hans studie är material från cirka hundra år tillbaka i tiden 

genom anteckningar och inspelningar (2018:346).  

I Botin (2019) studeras läjesboa i allmänhet och framförallt identitet och attityder som 

förekommer mot brukare av dialekten. För att få fram material till studien så användes två 

informanter som blev intervjuade, och en överlämnade även stenciler med information om 

dialekten. Resultaten som framkom är att det är grammatiken och ordförrådet som är de stora 

identitetsmarkörerna för dialekten (2019:7-8). Med hjälp av informanterna kan Botin dra 

slutsatsen att läjesboa är ett kulturarv som speglar kulturen som finns i Läjet och dess historia 

(2019:9). Det gör att brukarna av dialekten ser läjesboan som en stor och viktig del av sin 

identitet (2019:9). 

Genom den tidigare forskningen går det att se att forskning om läjesboa främst fokuserar 

på grammatiken, och den delen som belyser uttal och ordförråd är begränsad och behandlar en 

ytterst liten del av språket. Forskarna som har studerat halländska och sydsvenska dialekter 

har däremot behandlat ordförrådet på en högre nivå, men det är ingen forskning som redogör 

varifrån orden har sitt ursprung. Det vi vet är att Möller (1845), Bondeson (1858) och 

Lundbladh (2018) är eniga i att halländskan har anknytning till danskan och norskan. Ingen 

lyfter fram något utomnordiskt inflytande i dialekterna. 
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2.1 Lokala beskrivningar av dialekten 

Augustsson & Augustsson (1997) har översatt boken Mormosa katt i syfte att öka intresset för 

läjesboa framförallt hos unga människor och genom det kunna bevara dialekten. I inledningen 

talar de om vad de själva anser vara identitetsmarkerande för dialekten, och menar att det är 

personböjningen av verben som är det unika för den. De anser dessutom att ordförrådet, som 

innehåller en mängd avvikande ord i jämförelse mot standardsvenska, är en stark 

identitetsmarkör (Augustsson & Augustsson 1997:0).  

I Botin (2019) användes en informant som är talare av dialekten sedan sin födsel år 1934. 

Hon har även undervisat i läjesboa i olika studiegrupper. I samband med intervjuer som 

gjordes så överlämnade hon stenciler med ord som enligt henne är utmärkande för läjesboans 

ordförråd. Informanten anser att ordförrådet är en stor identitetsmarkör för dialekten och 

stencilerna innehåller cirka 40 varierande ord. Hon beskriver andra särdrag för dialekten så 

som grammatik och fonologi. Stencilerna påvisar även hur en brukare av dialekten ser på 

läjesboan och sin identitet. Hon anser att dialekten speglar kulturen och samhället, och 

eftersom hon är uppvuxen med dialekten så förefaller det en naturlig identitet för henne. Hon 

identifierar sig mer med läjesboa än med standardsvenska och uttrycker sig bäst när hon får 

bruka sin dialekt. 

Det är även ifrån Augustsson & Augustsson (1997) och Botin (2019) som materialet i den 

här uppsatsen hämtas från. Se 4.1 för material delen.  
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3. Teori 

I detta avsnitt förklaras begreppen dialekt och pidginspråk. Dessa begrepp utgör den 

teoretiska grunden för den här uppsatsen. 

 

3.1 Dialekt 

Lagerholm (2018:30) förklarar termen dialekt och talar om att begreppet är väl förankrat hos 

gemene man men föreställningen om vad det egentligen är har modifierats över tiden. Han 

anser att alla är medvetna om att skillnaden mellan dialekterna är den geografiska aspekten 

och diskuterar då vad skillnaden mellan dialekt och språk faktiskt är. Om det ska avgöras på 

språkliga kriterier är svaret att det inte är någon skillnad på dialekt och språk (Lagerholm 

2018:31). Varken språk eller dialekter existerar som avgränsande språkliga enheter i 

verkligheten och begreppen bygger på ett mänskligt behov av att kategorisera och strukturera 

verkligheten (Lagerholm 2018:31). Enligt Einarsson (2009:32) är en av de viktigaste 

skillnaderna mellan språk och dialekt att språk, men inte dialekter, oftast har standardiserade 

skriftnormer. Språk, så som nationalspråk, är standardiserade och förknippade med makt och 

prestige, och det är inte dialekter (Einarsson 2009:34). Pettersson (2017:201) har även hon 

studerat språk och dialekt, och anser att dialekt är en fullständig lokal variant av ett språk som 

existerar inom ett speciellt geografiskt område. Pettersson talar om att distinktionen mellan de 

samhälleliga förhållandena i första hand är det politiska (2017:201). 

Enligt Lagerholm (2018:33) skiljer sig dialekter åt på alla olika nivåer i språket. Det kan 

till exempel röra sig om lexikala, fonetiska, morfologiska och syntaktiska skillnader och 

Lagerholm anser att det är de lexikala skillnaderna som är allra störst när man jämför 

dialekter (2018:33). De flesta små dialekter som förekommer i mindre städer eller byar har 

sitt egna ordförråd med originella ord (Lagerholm 2018:33). Många ord som förekommer i 

vissa dialekter går inte att hitta motsvarande ord i någon annan dialekt, och inte heller i 

standardsvenska (Lagerholm 2018:33). Han nämner dock inga specifika ord utan hänvisar till 

andra forskare som specialiserar sig på ordförråd i olika svenska dialekter. 

Beroende på vilken utsträckning och vilka nivåer i språket som dialekten skiljer sig mot 

exempelvis standardspråk, så brukas dialekter delas in efter en skala: riksspråk, regionalt 

riksspråk, utjämnad dialekt och unik dialekt (Pettersson 2017:202). Den genuina dialekten 

skiljer sig från riksspråket på alla språkliga nivåer (Pettersson 2017:202). 
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Dialekter i dagens Sverige har historiska kopplingar, och många av byarna och samhällena 

där de mest unika dialekterna talas hade historiskt sett politiska gränsdragningar med egna 

lagar och regler (Einarsson 2009:31). Dessa varieteter betraktades förr som olika språk, även 

om de i grund och botten var fornsvenska med varierande dialektala inslag (Einarsson 

2009:31).  

Många av dagens svenska dialekter har kopplingar till fornsvenskan och till vad för land 

som låg på den platsen historiskt sett (Einarsson 2009:31). Till exempel så tillhörde Halland 

och Skåne Danmark förr, det är därför inte konstigt att många halländska och skånska 

dialekter har inslag från danska språket. 

 

3.2 Pidginspråk 

Einarsson (2009:46) beskriver termen pidginspråk. Då det inte finns något etablerat 

tillgängligt språk att bruka, så kan i vissa fall ett blandspråk utvecklas, ett så kallat 

pidginspråk (Einarsson 2009:46). Det är när talare har ett behov av att kommunicera med 

varandra men inte talar samma modersmål eller inte har ett andra språk som de kan dela 

heller, som ett pidginspråk får utvecklas (Einarsson 2009:46). Enligt Einarsson kan 

pidginspråk i vissa fall vara som långlivade hjälpspråk eftersom det inte är ett riktigt 

modersmål (2009:46-47).  

Språket uppstår vanligtvis när talare med varierade modersmål har ett behov av 

kommunikation med varandra av olika anledningar (Einarsson 2009:47). Det gör att 

pidginspråk tenderar att få ett rikt ordförråd med inslag från flera olika nationsspråk 

(Einarsson 2009:47). Einarsson berättar att man brukar tala om engelskabaserade, 

spanskabaserade och franskabaserade pidginspråk (2009:47). 

 Enligt Einarsson har ordet pidgin förklarats på olika sätt, men den vanligaste etymologin 

är att den skulle ha uppstått i kinesiska hamnar, på grund av alla mångkulturella variationer, 

och språket ska då ha använts för att i främsta hand göra affärer (2009:47). Det finns även en 

annan förklaring och den ska vara att i norra Brasilien, ett område som engelsmännen försökte 

kolonisera så bildades pidginspråk (Einarsson 2009:47). Den gemensamma nämnaren är alltså 

att språket uppkom för att kunna handla och göra affärer mellan olika nationer (Einarsson 

2009:47). Många pidginspråk tenderar därför att upphöra när något avslutats, som till exempel 

efter någon revolution som avslutats eller krig som avslutats, eller på amerikanska plantager 

där slavar talade till varandra på pidginspråk, då upphörde språket när slavarna fritogs 

(Einarsson 2009:47). Det finns dock vissa pidginspråk som utvecklas till fullvärdiga språk 

och det får då namnet kreolspråk (Einarsson 2009:49). Det betyder att pidginspråk alltså kan 
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övergå till att vara modersmål och språket måste då även få ett standardiserat skriftspråk 

(Einarsson 2009:49).  

Pidginspråk kan vara mer eller mindre utvecklade beroende på vilka varierande behov det 

har att uppfylla (Einarsson 2009:48). Språken anses ofta som ofullkomligt inlärda varieteter, 

och är högst ändamålsenliga i talarnas liv och kommunikationen i de sammanhang som de är 

avsedda för (Einarsson 2009:48). En av de starkaste identitetsmarkörerna för pidginspråk är 

deras breda och varierade ordförråd, som tenderar bestå av ett ordförråd från flera varierade 

nationsspråk (Einarsson 2009:48). Pidgin har i jämförelse med källspråken en förenklad 

struktur (Einarsson 2009:49) och ofta saknas ändelser och prepositioner (Einarsson 2009:48).  
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4. Material och metod 

I det här avsnittet presenteras det insamlade materialet och därefter redogör jag för studiens 

tillvägagångsätt där val av undersökningsmetod framgår. 

4.1 Material 

Materialet till den här undersökningen består av två delar. Den första delen är stenciler med 

ord från informanten som nämnts i 2.2. Stencilerna med orden kommer hädanefter att 

refereras till som dialektordlistan i uppsatsen. Den innehåller 31 ord, och enligt informanten 

som har sammanställt orden är de starkt identitetsmarkerande för läjesboan.   

Den andra delen av materialet består av ord ur löpande text från boken Mormosa katt 

(Olsson 1997), som även de nämnts ovan i 2.2. Orden därifrån kommer refereras till ord från 

löpande text i resterande del av uppsatsen. Från första kapitlet i boken valde jag ut alla 

adjektiv, substantiv och verb för att studeras. Det blev 89 ord sammanlagt och valet att 

studera de öppna ordklasserna och inte de andra ordklasserna var för att alla ord inte kunde 

studeras, och det behövdes en avgränsning. Det var de öppna ordklasserna som stod för 

majoriteten av orden. Det var även substantiv och verb som förekom i stencilerna, så en av 

anledningarna till valet av öppna ordklasser var för att få ungefär samma ordklasser och 

”samma” ord. 

Förhoppningsvis ska de två olika materialdelarna komplettera varandra på ett bra sätt och 

ge en mer rättvis bild av resultaten än vad de hade gjort var för sig.  

 

4.2 Metod 

Analysen av de excerperade orden har skett i sju steg. Det första steget har bestått i att 

etablera en standardsvensk ekvivalent. När det gäller orden från dialektordlistan så har jag 

konsekvent använt den ekvivalent som ges där, men när det gäller orden från den löpande 

texten har jag använt mig av en informant och hans kunskap. Informanten är en man som är 

född år 1953 och har brukat läjesboa sedan sin födsel vilket gör honom till en pålitlig källa. 

Mötet som ägde rum med informanten pågick cirka 40 minuter.  

I nästa steg har det klarlagts om orden har motsvarighet i modern alternativt historisk 

svenska eller danska. De moderna sökningarna har gjorts i Svenska Akademiens ordlista 

(SAOL) och Den danske ordbog (DO). De historiska sökningarna har gjorts i Svenska 
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Akademins ordbok (SAOB) och Ordbog over det danske sprog (ODS). Den första sökningen 

har gjorts i det moderna och den andra sökningen i det historiska.  

Ordet söktes först på läjesboa. Om ordet inte påträffades då så har jag med hjälp av en 

dansk översättningswebbsida sett om det danska ordet liknar läjesboa-ordet. För att veta vad 

ordet hette på danska så användes först en översättnings ordbok på webben mellan danska och 

svenska. 

Nästa steg var att klargöra om orden fanns i norska språket. Det gjordes genom att söka i 

Norska språkrådets ordbok. 

För de ord som inte påträffades i svenska eller danska, och inte heller i norska, gick jag 

vidare med och studerade Möllers (1858), Bondesons (1880) och Lundbladhs (2018) ordlistor 

över gamla halländska ord som brukades under 1800-talet. 

Det sista delmomentet för att kunna konstatera om ordet har urnordiskt eller gammalt 

dialektalt ursprung, gjordes genom att söka efter ordet i Rietz (1867). Så här långt in i 

processen går det alltså att se om orden har nordiskt ursprung eller är gamla dialektord, och 

nu kvarstår endast de ord som inte påträffats med nordiskt ursprung eller som dialektala ord. 

Sista delmomentet för att se om ordet kunde påträffas var att avgöra om orden 

härstammade från tyskan eller nederländskan. Det gjordes med hjälp av sökningar i Norstedts 

stora tyska ordbok (2008) och Norstedts nederländsk-svenska ordbok (2008). Att det är just 

tyska och nederländska som väljs ut och inte till exempel spanska som finns bland skrönorna, 

är på grund av att det var större majoritet bland dessa teorier och skrönor. Informanterna från 

Botin (2019) var eniga i sin övertygelse om att läjesboans ursprung härstammar från det 

tyskan. Även skrönan om att en nederländsk familj ska ha skapat läjesboan var enligt 

informanterna en skröna som det talats om på Läjet i många år. Däremot hade de endast hört 

skrönan om spanska armaden någon gång. Då sökprocessen inte kunde bli för stor och det 

behövdes en begränsning så valdes tyska och nederländska ut. 

 Via den standardsvenska ekvivalenten eftersöktes orden i Norstedts nederländsk-svenska 

ordbok och i Norstedts stora tyska ordbok: tysk-svensk, svensk-tysk. Det som har gjorts är att 

slå upp den svenska formen i dessa ordböcker och sedan se om den nederländska respektive 

tyska ekvivalent som ges där liknar läjesboa-ordet. 

De resterande få orden utan belagda motsvarigheter i de undersökta ordböckerna lämnades 

där och söktes inte vidare efter.  

För att ett ord ska anses ha påträffats och därmed finnas belagt i det språk alternativt den 

ordbok som sökningen görs i så räcker det att ordet verkar gå tillbaka på samma stam/rot. Det 

betyder att olika stavningar har fått testas när orden undersöktes. Det söks dels på den skrivna 
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läjesboaformen som står i materialet, dels på ekvivalenten och dels på diverse liknande 

tänkbara varianter. I vissa fall påträffades ordet, dock med en annan betydelse och då är ordet 

inte inräknat som påträffat i min analys. Ordet måste ha samma betydelse som läjesboaformen 

för att den ska räknas som påträffad. För att ordet ska räknas som påträffad ska det vara 

samma rot/stam. 

En del ord kan tyckas vara samma rot/stam som dagens svenska men har ändå placerats 

som historisk svenska i resultatet. Orsaken till att orden är placerade där är att det exakta ordet 

från läjesboan påträffades i saob. 

De två olika materialen har därefter sammanställts och analyserats separat. 

Dialektordlistan för sig och orden från löpande text för sig. Då de två materialen kommer 

jämföras behöver de analyseras separat. Informationen som ska analyseras är vilket ursprung 

som är det vanligaste bland orden, och det görs genom att jämföra dialektordlistan och orden 

från löpande text. Orden analyseras genom att modern svenska och historisk svenska slås 

ihop, och samma när det gäller modern danska och historisk danska så slås även de ihop. Men 

de svenska orden hålls isär med orden som både är svenska och danska. Likadant med danska 

ord, de hålls isär från de som både är svenska och danska. De ”dialektala” är en kategori och 

lika så ”övriga” och ”Ord utan belagda motsvarigheter i de undersökta ordböckerna”. 

Materialet har analyserats i procent och de olika kategorierna har delats in i procent. Vilken 

typ av ursprung som är vanligast avgörs. Materialet analyseras även i förhållande till teorin 

om de finns något av begreppen därifrån som går att applicera på dialekten. Resultaten har 

kategoriserats i fem kategorier: svenska, danska, svenska/danska, dialektala, övriga och ord 

utan belagda motsvarigheter i de undersökta ordböckerna. I kategorin ”övriga” placeras ord 

som härstammar från tyskan, nederländskan och norskan. 
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5. Resultat 

Resultaten kommer att läggas fram i bland annat tabeller nedan. Först presenteras resultaten 

för dialektordlistan och sedan resultaten för orden i löpande text. Orden är indelade i tabeller 

beroende på vilket ursprung orden har, och i 5.1 presenteras först ett diagram, och även i 5.2 

där det finns ett övergripande resultat i procentandel för de olika kategorierna. Därefter följer 

tabeller för varje enskild kategori och alla ord kommer uppvisas. Först presenteras ord som 

endast är svenska, därefter endast danska ord, därefter ord som både är svenska och danska, 

därefter dialektala, därefter övriga och slutligen ord inte påträffades under sökprocessen. I 

tabellerna kommer det även att skrivas ut det exakta ordet som påträffades.  

 

5.1 Resultat av orden från dialektordlistan 

 

Diagram 1. Resultat av orden från dialektordlistan i procent 

 

Det som går att observera i diagram 1 efter att orden delats in i procentandelar är att i 

dialektordlistan är det ”ord utan belagda motsvarigheter i de undersökta ordböckerna” som 

dominerar med 29,03 %. Ord som härstammar från både svenska och danska har också hög 

procentandel med 25,81 %. Det som inte förekommer mycket av är ord som placeras under 

kategorin ”övriga”. Det är endast 3,23 %. Orden som förekommer under svenska är endast 

påträffade i de svenska ordböckerna och motsvarar 12,90 %. Orden som är kategoriserade i 

danska är endast danska och motsvarar 19,35 %. Orden som är både svenska och danska är 
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påträffade i båda. De dialektala är gamla halländska eller sydsvenska dialektord påträffade i 

Möller (1858), Bondeson (1880) eller Lundbladh (2018) och motsvarar 9,68 % av orden.  

 

Tabell 1. Orden av svenskt ursprung i dialektordlistan 

Ord Betydelse Modern 
svenska 

Historisk 
svenska 

  

Nälla Brännässla   Nälla   
      
Kröser Lingon  Kröser   
      
Peteter Potatis Potäter    
      
Tjössebär Körsbär  Kyssebär   
      

 

Av de 31 orden från dialektordlistan är 12,90 % svenska, vilket går att observera i tabell 1. 

Orden nälla ’brännässla’, kröser ’lingon’ och tjössebär ’körsbär’ är historiska svenska ord. 

Nälla och kröser hade exakt samma stavning och betydelse som det som påträffades. 

Tjössebär hade inte exakt samma stavning men i grunden och översättningen hade ordet 

samma rot/stam. 

Peteter ’potatis’ påträffades i modern svenska, med ord som härstammar ifrån samma 

rot/stam.  

 

Tabell 2. Orden av danskt ursprung i dialektordlistan 

Ord Betydelse Modern 
danska 

Historisk 
danska 

  

Håva Komma ihåg  Hue   
      
Gularödder Morötter Gulerod    
      
Summer-ful Fjäril Sommerfugl    
      
Ful Fågel Fugl    
      
Kölling Kyckling Kylling    
      
Mäauga Fiskmås Måge    
      

 

 I tabell 2 går det att observera att av de 31 orden från dialektordlistan så är 19,35 % endast 

danska ord. 

Håva ’komma ihåg’ påträffades i ODS, vilket betyder att det är ett gammalt danskt ord.  
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Resterande ord påträffades i den moderna danska ordboken. Inget av de orden hade samma 

ekvivalenta stavning när orden påträffades men stavningen var lik, det var endast någon 

enstaka bokstav som skiljdes åt, vilket går att observera i tabellen. 

 

Tabell 3. Orden av svenskt och danskt ursprung i dialektordlistan 

Ord Betydelse Modern 
svenska 

Historisk 
svenska 

Modern 
danska 

Historisk 
danska 

Bläaubär Blåbär Blåbär  blåbær  

      
Solsicka Ringblomma  Solsicka  Solsikke 
      
Tomata Tomat Tomat  Tomat  
      
Lög Lök  Lög Løg  
      
Swin Gris  Svin Svin  
      
Pinnso Igelkott  Pinnsvin Pindsvin  
      
Sell Sill  Sell Sild  
      
Äbble Äpple Äpple  Æble   

      

 

Av de 31 orden från dialektordlistan så är 25,81 % både svenska och danska i grunden. 

Som går att observera i tabell 3 så tillhör majoriteten av orden historisk svenska och modern 

danska tillsammans. Endast ordet solsicka ’ringblomma’ är gammal danska, och endast orden 

bläaubär ’blåbär’, tomata ’tomat’ och äbble ’äpple’ har motsvarighet i modern svenska. 

 

Tabell 4. Orden av gammal halländsk dialektalt ursprung i dialektordlistan 

Ord Betydelse Dialekt    
Pär Päron Pära    
      
Honn Hund Honn    
      
Illavåt Dåligt Illavoerna    
      

 

Orden i tabell 4 utgör 9,68 % av de 31 orden från dialektordlistan, och påträffades i 

dialektordböckerna. Ordet pär ’päron’ påträffades i Möller (1858). Det var inte det identiska 

ordet pär, det var pära som stod där och betydelsen var päron. Möller undersöker det 

halländska landskapsmålen och framförallt ordförrådet under 1800-talet så resultatet som 

framkommer för ordet pär är att kopplingen för ordet är till den gamla halländska dialekten. 
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Orden honn ’hund’ påträffades i Bondesson (1880). Den exakta formen av honn gick att 

finna vilket betyder att ordet har kopplingar till Ätradalsmålets ordförråd under 1800-talet då 

det är det som Bondesson studerar. 

Ordet illavåt ’dåligt’ påträffades i Bondeson (1880). Det exakta ordet som påträffades var 

illavoerna. 

 

Tabell 5. Orden av övriga ursprung i dialektordlistan 

Ord Betydelse Övriga    
Bringebär Hallon Bringebär    
      

 

Kategorin ”övriga” utgör 3,23 % av de 31 orden från dialektordlistan. Det går att 

observera i tabell 5. Ordet gick inte att påträffa i varken de svenska eller danska ordböckerna 

och inte heller i Bondesson (1880), Möller (1858) eller Johan Ernst Rietz. Ordet påträffades 

istället i Norska språkrådets ordbok eftersom ordet Bringebär är modern norska för ordet 

hallon. 

 

Tabell 6. Ord utan belagda motsvarigheter i de undersökta ordböckerna i 

dialektordlistan 

Ord Betydelse Utan belagda 
motsvarigheter 
funna 

   

Fesåtta Maskros X    
      
Widapiga Prästkrage X    
      
Ressenbär Vinbär X    
      
Aineressla Enbärsbuske X    
      
Brännewebbla Brännmanet X    
      
Solpytta Nyckelpiga X    
      
Lajrhommer Kräftor X    
      
Önatassla Tvestjärt X    
      
Båck Snäcka X    
      

 

Av de 31 orden från dialektordlistan så är 29,03 % ”ord utan belagda motsvarigheter i de 

undersökta ordböckerna”, vilket går att observera i tabell 6. Orden påträffades inte under det 

olika sökprocesserna och det går inte att finna något ursprung av orden. Det går dock att 
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känna igen delar i orden, som i till exempel att hommer är hummer och bränne är bränn. Men 

då det är hela ord och inte orddelar som undersöks så hamnar dessa under ”obelagda”. 

 

5.2 Resultat av ord från löpande text 

 
 Diagram 2. Resultat av orden från löpande text i procent 

 

Det som går att observera i diagram 2 efter att orden delats in i procentandelar är att i ord från 

löpande text så är det ”svenska och danska ord” som dominerar stort med 52,81 %. Ord som 

enbart härstammar från svenska språket har också en hög procentandel med 31,46 %. Den 

kategorin som det förekommer minst ord av är ”ord utan belagda motsvarigheter i de 

undersökta ordböckerna”.  Den kategorin har endast 2,25 %, och en kategori som inte ens 

förekommer i ord från löpande text är kategorin ”övriga” som gick att finna i dialektordlistan.  

Dialektala ord från gammal halländska och gammal sydsvenska har endast 7,87 % och ord 

som enbart är danska har lägre procentandel med 5,62 %.  
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Tabell 7a. Orden av svenskt ursprung i ord från löpande text 

Ord Betydelse Modern 
svenska 

Historisk 
svenska 

  

Vräau Vrå Vrå    
      
Mormor Mormor Mormor    
      
Korra Kurra Kurra    
      
Slockte Släckte Släckte    
      
Anken Antingen Antingen    
      
Sönn Synd Synd    
      
Fesöga Försöka Försöka    
      
Tåcka sig Närma sig  Tocka åt sig   
      
Äder Äter Äter    
      
Tassana Tassar Tassar    
      
Hytta Hus Hytta    
      
Bogollet Bodgolvet Bodgolvet    
      
Sjön Sjön Sjön    
      
Skrabbet Dålig/krasslig Skrabbig    
      
Livhånken Överleva  Livhanken   
      
Prada Prata Prata    
      
Botrappa Liten trappa  Bod-trappa   
      
Boa Den lilla boden Boa    
      
Kwälen Kvällen Kvällen    
      
Fälk Folk Fälk    
      
Frässte Fräste Fräste    
      
Skällde Skällde Skällde    
      
Gömma Gömma Gömma    
      
Kamman Litet sovrum Kammaren    
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Tabell 7b. Orden av svenskt ursprung i ord från löpande text 

 

Ord Betydelse Modern 
svenska 

Historisk 
svenska 

  

Gära Göra Göra    
      
Knäppte Knäppte Knäppte    
      
Glodde  Glodde Glo    
      
Hälla Hålla Hälla    
      

 

Av de 89 orden i ord från löpande text är 31,46 % enbart svenska, och det går att observera 

i de två tabellerna 7a och 7b. Av dessa orden är endast tåcka sig ’närma sig’, livhanken 

’överleva’ och botrappa ’liten trappa’ historiska svenska ord, och resterande ord tillhör alltså 

modern svenska. 

 

Tabell 8. Orden av danskt ursprung i ord från löpande text 

Ord Betydelse Modern 
danska 

Historisk 
danska 

  

Sollten Hungrig Sulten    
      
Vära Vara Være    
      
Språnk Sprang  Sprank   
      
Kicka Titta Kigger/Kikker    
      
Tore Våga Tør    
      

 

Av de 89 orden i ord från löpande text är 5,62 % enbart danska, vilket går att observera i 

tabell 8. Alla ord förutom språnk ’sprang’ påträffades i modern danska, vilket betyder att det 

ordet är ett historiskt danskt ord och resterande har samma rot/stam som de moderna danska 

orden även om stavningen inte är den exakta. 
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Tabell 9a. Orden av svenskt och danskt ursprung i ord från löpande text 

Ord Betydelse Modern 
svenska 

Historisk 
svenska 

Modern 
danska 

Historisk 
danska 

Knuden Knuten Knuten  Knude  
      
Kållt Kallt Kallt  Kold  
      
Rötte Råtta Råtta  Rotte  
      
Människer Mäniskor Människor  Mennesker  
      
Katten Katten Katten  Katten  
      
Bränne Ved Bränne  Veæd  
      
Sadd Satt Satt  Sat  
      
Äaur År År  År  
      
Päjken Pojken Pojken   Pøjke 

 
Yngste Yngsta Yngsta  Yngste  
      
Säilde Segla  Sejla Sejl  
      
Mjälk Mjölk Mjölk  Mælk  
      
Kokte Kokade Kokade  Kogt  
      
Sola Solen Solen  Sol  
      
Dorra Dörren Dörren  Dør  

      
Natta Natten Natten  Natten  
      
Läau Låg Låg  Lav  
      
Agen Åkern Ag  Agern  
      
Sänga Sängen Sängen  Seng  
      
Kryba Krypa Krypa  Krybe  
      
Räven Räven Räven  Ræv  
      
Bränneshojen Vedhögen Vedhögen  Vædhøj  
      
Gack Gå  Gack  Gak 
      
Ti Tid Tid  Tid  
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Tabell 9b. Orden av svenskt och danskt ursprung i ord från löpande text 

Ord Betydelse Modern 
svenska 

Historisk 
svenska 

Modern 
danska 

Historisk 
danska 

Sai Se Se  Se  
      
Kallte Ropade Kallade  Kaldte  
      
Gäau Gå Gå  Gå  
      
Gäauen Gården Gården  Gården  
      
Ont Ont Ont  Ondt  
      
Ryggen Ryggen Ryggen  Ryggen  
      
Skogga Skugga Skugga  Skygge  
      
Grött Grått Grått  Gråt  
      
Sängalåmpa Sänglampa Sänglampa  Sengelampe  

 
Värma Värma Värma  Varm  
      
Vänta Vänta Vänta  Vente  
      
Gamlaste Äldsta Äldsta  ælst  
      
Jaga Jaga Jaga  Jagt  
      
Fönstet Fönstret Fönstret   Fenstre 
      
Bana Barnen Barnen  Bornene  
      
Ongana Ungarna Ungarna  Ungerne  
      
Låsste Låste Låste  Låse  
      
Hemske Hemska Hemsk   Hemsk 
      
Kaffetaur Kaffetår Kaffetår  Kaffetår  
      
Skoen Skogen Skogen  Skoven  
      
Festo Förstod Förstå  Forstod  
      

Äppe Uppe Uppe  Oppe  

      

Äauning Ordning Ordning  Ordning  
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52,81 % av de 89 orden i ord från löpande text är både svenska och danska, och det går att 

observera i de två tabellerna 9a och 9b. Majoriteten av orden är både modern svenska och 

modern danska. Orden som inte är det tillhör den historiska svenskan, säilde ’segla’ och gack 

’gå.’ De ord som tillhör historisk danska är päjken ’pojken’, gack ’gå’, fönstet ’fönstret’ och 

hemske ’hemsk’. Det här orden som tillhör historisk danska, tillhör också den moderna 

svenskan. 

 

Tabell 10. Orden av gammal halländsk dialektalt ursprung i ord från löpande text 

Ord Betydelse Dialekt    
Skrinner Smal Skrinn    
      
Däga Flicka Däga    
      
Täffler Tofflor Teffler    
      
Weska Viska Veska    
      
Milla Värma upp Mill    
      
Kär Man Kär    
      
Taur Tår Taur    
      

 

Av de 89 orden i löpande text är 7,87 % av orden dialektala, vilket går att observera i 

tabell 10. Alla orden: skrinner ’smal’, däga ’flicka’, weska ’viska’, kär ’man’, taur ’tår’, milla 

’värma upp’ och täffler ’tofflor’ påträffades i Bondeson (1880) vilket betyder att orden är 

gamla halländska dialektord i grunden.  

 

Tabell 11. Ord utan belagda motsvarigheter i de undersökta ordböckerna i ord från 

löpande text 

Ord Betydelse Utan belagda 
motsvarigheter 
funna 

   

Väde Värmde X    
      
Aina Ensam X    
      

 

 Av de 89 orden från löpande text är det endast 2,25 % som inte påträffades i 

undersökningen och hamnar under kategorin ”ord utan belagda motsvarigheter i de 

undersökta ordböckerna i ord från löpande text”. Det går att observera ovan i tabell 11. 
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5.3 Sammanfattning av resultatet 

Det går att konstatera att de flesta teorier och lokala skrönor om läjesboan går att dementera 

då inget av de sammanlagt 120 orden som har undersökts har någon koppling till tyskan eller 

nederländskan som påstods. Det påstods även att läjesboa skulle ha starka språkliga fenomen 

från norskan men endast ett av de 120 orden har sitt ursprung därifrån. Majoriteten av orden 

som undersöktes härstammar från både svenska och danska. Som det gick att observera i 

tabellerna i resultatet går det även att konstatera att det var mycket skillnader mellan orden 

från dialektordlistan och orden från löpande text. Den kategorin med störst procentandel i 

dialektordlistan är ”ord utan belagda motsvarigheter i de undersökta ordböckerna med” 29,03 

%. Samma kategori i ord från löpande text hade endast 2,25 % och är istället den kategorin 

med lägst procentandel. I ord från löpande text har kategorin svenska och danska överlägset 

högst procentandel med 52,81 %.  

Vid en sammanställning av orden från löpande text och dialektordlistan, så är hela 45,83 

% av orden svenska och danska, vilket står för den största procentandelen. Enbart svenska ord 

är 26,67 % och enbart danska är 9,17 %. ”Ord utan belagda motsvarigheter i de undersökta 

ordböckerna” har kategoriserats med 9,17 % och gamla halländska dialektala ord är 8,33 %. 

Kategorin ”övriga” står endast för 0,83 % av de 120 orden, och bakom de procenten döljer sig 

ett norskt ord. 
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6. Diskussion 

Studiens huvudsakliga syfte var att med hjälp av dialektordlistan och ord från löpande text 

undersöka och lokalisera en del av läjeboans ordförråd, genom att klarlägga ordens etymologi. 

Målet var att fastställa varifrån dialekten egentligen härstammar och jämföra det med 

forskares teorier, samt lokala skrönor som existerar. Orden som undersöktes studerades i sju 

olika delar, varav varierade ordböcker och webbsidor 

De frågeställningar som studien nu ämnar besvara är: 

1. Hur stor andel av orden är svenska respektive danska? Och hur stor andel av orden har 

annat ursprung? 

2. Vad är skillnaden mellan ordförrådet från den löpande texten och från ordlistan? 

I dialektordlistan som består av 31 varierade ord så är 12,90 % av orden enbart svenska 

och 19,35 % är enbart danska. Ord som har koppling till både svenska och danska var 25,81 

% vilket utgjorde den näst största procentandelen i dialektordlistan. Om dessa procentandelar 

slås ihop, och även kategorin med dialektala ord så utgör det en procent på 67,74 %. Ställer 

man de sedan mot kategorierna ”övriga” och ”ord utan belagda motsvarigheter i de 

undersökta ordböckerna”, kan man jämföra det med deras 32,26 %. Då blir resultatet tydligt 

att orden är nordiska och det finns inget speciellt med de, förutom en mindre del som inte 

påträffades. 

Ord från löpande text har hela 52,81 % ord som är svenska och danska. Ord som enbart är 

danska är 5,62 % och ord som enbart är svenska är 31,46 %. Om de tre kategorierna slås ihop 

med den dialektala utgör de en procentandel på 97,76 %. Resterande kategori ”ord utan 

belagda motsvarigheter i de undersökta ordböckerna” står endast för 2,25 %. Även orden från 

löpande text är till majoriteten, precis som orden från dialektordlistan nordiska ord. De 

resultaten som framkommer gör att teorierna och skrönorna går att dementera, då teorierna 

och skrönorna sa att läjesboa innehöll tyska och nederländska ord, och mycket norska.  

Skillnaden mellan orden från dialektordlistan och orden från den löpande text är främst det 

två varierande procentandelarna gällande ”ord utan belagda motsvarigheter i de undersökta 

ordböckerna”. I dialektordlistan utgör den kategorin 29,03 % av orden, och i ord från löpande 

text har däremot samma kategori endast 2,25 %. Resterande resultat är snarlika, båda 

materialen utgör till största del nordiska ord. Det går dock även att skymta nordiska drag i 

orden som placerats i ”ord utan belagda motsvarigheter i de undersökta ordböckerna”.  Till 

exempel hommer är hummer i det hela ordet lajrhommer. Det påvisar att orden inte är hur 

originella som helst, men de är ändå egna för läjesboan. Det som är intressant är att det är de 
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ord som informanten hade tagit ut som mest identitetsmarkerande för dialekten och även de 

som hon ansåg vara några av de konstigaste och udda orden, som placerades under kategorin 

”ord utan belagda motsvarigheter i de undersökta ordböckerna”. 

Därmed anser jag att frågeställningarna har blivit besvarade och syftet som var att 

klarlägga delar av ordens etymologi har gjorts, till viss del. En del av orden påträffades inte 

men sammanlagt är beläggen som inte påträffades tämligen liten. 

Ett delsyfte var att diskutera begreppen dialekt och pidginspråk och läjesboans eventuella 

ställning till dessa begrepp, då forskare har teorier om att läjesboa skulle vara ett pidginspråk. 

Med hjälp av resultaten som framkommit går det att konstatera att begreppet pidginspråk inte 

stämmer på läjesboa, eftersom en del av kriterierna för ett pidginspråk är att ordförrådet har 

inslag från flera olika nationaliteter (Einarsson 2009:47), vilket läjesboan inte har enligt den 

här studien. Lagerholm talar om begreppet dialekt och anser att de flesta mindre svenska 

dialekterna har sitt egna ordförråd med originella ord (Lagerholm 2018:33). Många ord som 

förekommer i vissa dialekter går inte att hitta motsvarande ord i någon annan dialekt, eller 

ibland inte ens översättas till standardsvenska (Lagerholm 2018:33). Det är två aspekter som 

stämmer in på läjesboan till skillnad från pidginspråket där ordförrådet består av olika 

nationsspråk.  

Ordförrådet som har undersökts i den här studien har endast svenska och danska ord, med 

undantag för ett norskt och en del andra som inte påträffades. Dock skulle enstaka av orden 

som inte påträffades kunna vara på påhittade. Ysander nämner i sin forskning att det finns 

fiske- och sjötermer i läjesboan som inte existerar i standardsvenska och därmed inte heller 

går att översätta (2003:22). Det finns möjlighet att termerna skulle kunna vara påhittade 

fiskarna emellan just för att termerna och begreppen inte existerar i något annat språk. Det går 

inte att fastställa, ändå är det en möjlighet som finns, men det gör inte hela läjesboan till ett 

påhittat språk. Magnusson Petzell (2018) har en hypotes om att läjesboa skulle kunna vara ett 

pidginspråk men det finns enligt den här studien inget som skulle tyda på att det är det. Enligt 

Einarsson är pidginspråk ett konstgjort språk och något som uppkommer när människor inte 

kan kommunicera från början men som har ett behov av det, och det resulterar i ett blandspråk 

men en hel del varierade nationalspråk (Einarsson 2009:46). Resultat som framgår efter att 

undersökningen är gjord är att läjesboans ordförråd inte har så stor spridning på ordens 

härkomst, som man brukar säga att pidginspråk har. I stort sett alla orden som berör den här 

studien är ifrån norden, förutom de orden som inte påträffades men de har inte heller 

påträffats något ursprung till något utomnordiskt land utan de fick bara benämningen ”ord 

utan belagda motsvarigheter i de undersökta ordböckerna”. I procentandelen som räknades ut 
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vid resultatet så går det att observera att största resultatandelen som framkom är svenska 

respektive danska ord, och även ord som både härstammar från svenska och danska 

tillsammans. Det var stor andel av orden som härstammade från den historiska svenska- och 

danskaspråket. Det är en av faktorerna till att begreppet dialekt som diskuterades i teorin 

främst stämmer in på läjesboa. Einarsson nämner att dagens svenska dialekter har historiska 

kopplingar till hur gränsdragningarna såg ut förr och beroende på vilket land som platsen i 

fråga tillhörde förr (2009:31). Många dialekter har kopplingar till historiska språk och vad för 

land som den exakta platsen tillhörde en gång i tiden (Einarsson 2009:31), och det går att 

applicera på läjesboan då ordförrådet består av främst fornnordiska och danska ord. 

Det är inte bara med hjälp av Einarssons (2009) syn på hur dialekter är, som det går att 

konstatera att läjesboa inte är ett pidginspråk, utan endast en gammal halländsk dialekt. 

Genom Möllers (1885), Bondesons (1800), Wesséns (1945) och Lundbladhs (2018) forskning 

om gamla halländska dialekter går det att konstatera att mycket av det de kommer fram till 

även går att applicera på läjesboan. Wessén (1945) har en hel del intressanta resultat från sin 

undersökning om sydsvenska dialekter där han undersöker ljudskillnader och grammatik. 

Resultat som framkommer vid de undersökningarna är bortfallet av bokstaven n, till exempel 

när solen blir sola och boken blir boka. Det bortfallet är enligt Wessén typiskt för sydsvenska 

dialekter (1945:17-18). Han studerar även vokalerna och främst hur p, t och k blir b, d och g. 

Detta fenomen är enligt Wessén mest utbrett i Skåne och delar av Halland, och ska ha sitt 

ursprung i Danmark (1945:20). Han fortsätter och nämner ett annat sydsvenskt drag som 

enligt honom ska ha större utbredning än bortfall av n och vokalerna som ändrats, och det är 

att bokstaven g har efter bakre vokal övergått till w (1945:20). Det här som Wessén nämner 

går på alla punkter att applicera på läjesboan då det är exakta drag som finns i den dialekten. 

Det går även genom hans undersökning att se att läjesboan har kopplingar till äldre svenska 

dialekter och till danska. 

Så sammanfattningsvis kan man säga att läjesboa är en gammal svensk och dansk dialekt, 

med undantag för en del av orden som det finns en möjlighet att det är påhittade. 
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6.1 Slutsats och fortsatt forskning 

Slutsatsen som går att dra utifrån analysen av studien som gjorts är att läjesboa är en dialekt 

som grundar sig på det svenska och danska språket, och alltså inte ett pidginspråk. Det finns 

också möjlighet till fortsatt forskning då det behövs för att kunna bevara kunskapen om en 

dialekt som alltmer dör ut. Eftersom det saknas forskning inom läjesboan i större utsträckning 

är vidare forskning om ämnet högst aktuellt. Den som finns behandlar som tidigare sagt 

endast grammatik och syntax vilket gör att det finns en hel del outforskade områden inom 

dialekten. Det går givetvis att forska vidare ännu mer på den grammatikforskning som 

existerar nu och endast vissa böjningar på ord hade kunnat ägnats en hel uppsats åt, eftersom 

böjningarna är unika. Det hade även varit intressant att genomföra mer forskning som bygger 

vidare på den här studiens resultat. 
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7. Sammanfattning 

 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka en del av läjesboans ordförråd, genom att 

försöka klarlägga ordens etymologi. Ett delsyfte var att diskutera läjesboans eventuella 

ställning till begreppen dialekt och pidginspråk. 

Tidigare forskning om läjesboan är knapp och den som förekommer inriktar sig främst på 

grammatiken, och den som behandlar det är Magnusson Petzell (2017), (2018a) och (2018b). 

Ysander (2003) behandlar till viss del ordförrådet men det som han inriktar sig på är fiske, 

samt sjötermer och han studerar inte ordens etymologi utan han jämför orden med hur många 

som förekommer i standardsvenska, och hur många som brukas i ett fiskesamhälle i 

Bohuslän.  

Forskning om halländska- och sydsvenskadialekter är däremot bredare. Möller (1885), 

Bondeson (1800) och Lundbladh (2018) står för sån forskning och har berört ordförrådet på 

en hög nivå. Alla tre är eniga i sin övertygelse om att Halland har språkliga fenomen från 

danska när det kommer till ordförrådet, men ingen gör någon större undersökning av varifrån 

orden har sitt ursprung utan de talar främst om vilka ord som brukades i Halland under 1800-

talet. Det förekommer även lokala beskrivningar av dialekten från Augustsson & Augustsson 

(1997) som anser att det är personböjningen av verbens pluralformer som är det unika för 

dialekten, och även ordförrådet. Även en informant från Botin (2019) anser att ordförrådet 

och de ord som sticker ut är en stor identitetsmarkör gällande dialekten. Informanten delger 

också hur mycket dialekten har att göra med hennes identitet. 

I teoriavsnittet förklaras begreppen dialekt och pidginspråk, och dessa begreppen utgör den 

teoretiska grunden för uppsatsen.  

Materialet bestod av två delar. Den första delen var stenciler med ord från en informant 

som användes i Botin (2019). Den innehåller 31 ord, och enligt informanten som har 

sammanställt orden är de starkt identitetsmarkerande för läjesboan.   

Den andra delen av materialet bestod av ord ur löpande text från boken Mormosa katt (Olsson 

1997). 

 Analysen av de excerperade orden skedde i sju steg. Det första steget bestod i att etablera 

en standardsvensk ekvivalent. I nästa steg klarlagdes det om orden har motsvarighet i modern 

alternativt historisk svenska eller danska. Därefter innefattade stegen att undersöka Norska 

språkrådets ordbok, Bondesons (1880), Möllers (1845) och Lundbladhs (2018) ordlistor som 

innefattar historiska halländska dialektord som brukades under 1800-talet. Därefter studerades 

Riez (1867) och därmed gick det att konstatera om orden hade nordiskkoppling eller inte. Det 
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sista steget var att undersöka en tyskordbok och en nederländskordbok. Påträffades de inte där 

så hamna orden under kategorin: ”ord utan belagda motsvarigheter i de undersökta 

ordböckerna”.  

Det framkom en hel del intressanta resultat när materialet hade analyserats. Utifrån 

analysen av studien som gjorts, och i förhållande till teorin går det att fastställa att begreppet 

som stämmer in på läjesboan är dialekt, och inte begreppet pidginspråk. Majoriteten av orden 

som undersöktes härstammar från svenska eller danska, och i flera fall även båda språken. 

Därigenom går det att se att både teorier och främst skrönor som förefinns om läjesboan går 

att dementera. Det som är intressant är att det är de orden som informanten hade tagit ut som 

mest identitetsmarkerande för dialekten och även de som hon ansågs vara några av det mest 

konstigaste och udda orden.  

Det går därför att konstatera att läjesboan inte är ett pidginspråk, inte ett påhittat språk utan 

det är endast en gammal dialekt som är grundad på gammal svenska och framförallt mycket 

danska.  

Vidare forskning inom läjesboa är högt aktuellt eftersom dagens forskning är knapp och 

dialekten dör ut alltmer. Det finns många delar inom dialekten som hade kunnat forskats om, 

men till exempel orden som hamnade under kategorin ”ord utan belagda motsvarigheter i de 

undersökta ordböckerna” hade varit spännande att undersöka mer. 
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