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STARRKÄRR. Visste 
du att perka betyder 
mössa?

Eller att höfsa är det-
samma som att städa?

I trakterna kring 
Starrkärr och Kilanda 
var detta vedertagna 
begrepp förr i tiden.

Varje tisdagsförmiddag 
samlas ett gäng pensionärer 
i Prästalund för att lära sig 
mer om de ord som använ-
des i bygden en gång i tiden. 
Träffarna sker i studiecirkel-
form.

– Allt tog sin början för 
åtta, nio år sedan. Västgöta-
Bengtssons ordbok hade vi 

som utgångspunkt, förklarar 
Inga-Britt Karlbom.

Ord och uttryck har teck-
nats ner i kronologisk ord-
ning. Nu håller gruppen på 
att gå igenom dessa ord.

– Det tar sin lilla tid. Nu 
har vi kommit fram till bok-
staven p, berättar Inga-Britt.

– Det är alltid någon som 
har hört ordet eller uttryck-
et som tas upp, då blir det 
lite diskussion kring det. Det 
handlar inte om starrkärrsdi-
alekt utan det är snarare ett 
hopkok av hur starrkärrsbor-
na pratade förr. En del ut-
tryck var också vedertagna i 
Skaraborg.

Efter en stunds kaffedrick-

ande och allmänt prat åter-
upptas cirkeln. Puste blir 
nästa ord att dryfta. 

– Det betyder arbetspass, 
säger en av deltagarna.

Nästa ord på listan är på-
saskit vars betydelse är konst-
gödsel.

– Varför krångla till det? 
Påsaskit är precis vad det är, 
skrattar församlingen och 
fortsätter vidare till nästa 
bokstav.

Kanske skulle det vara skäl 
för Fredrik Lindström att 
stanna till i Prästalund på sin 
resa genom Sverige?

Ord och uttryck från förr

I PRÄSTALUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Varje tisdags samlas ett gäng pensionärer i Prästalunds hembygdsgård för att dryfta ord 
och uttryck från förr i tiden.

10 000 kronor till 
din förening?
Bidrar din förening till ökad livskvalitet 
bland barn och ungdomar eller till att 
motverka droganvändning och 
utanförskap?  

Då kan du ansöka om vårt stipendie 
på 10 000 kronor via 
lansforsakringar.se/alvsborg

Förebilder

Lovande 

BOHUS. En brand 
inträffade i Bohus Cen-
trum på söndagskväl-
len.

Larmet kom till rädd-
ningstjänsten vid halv 
åtta-tiden.

Branden började i en 
container och i lastpal-
lar utanför Netto.

Vittnen ska ha sett ungdomar 
springa från platsen och po-
lisen misstänker mordbrand. 
Inga personer skadades dock 
i den kraftiga brand som upp-
stod i Bohus Centrum på sön-
dagen. Räddningstjänsten 
från Nol, Surte och Kung-
älv deltog i släckningsarbe-
tet. Vid 22-tiden var bran-
den släckt.

Skadorna i centrumfas-

tigheten kunde begränsas. 
Några av verksamhetsloka-
lerna fick vatten- och rök-
skador. Värst drabbad blev 

Netto som fick hålla butiken 
stängd på måndagen.

JONAS ANDERSSON

Brand i Bohus Centrum

Flera räddningsstationer deltog i släckningsarbetet.

Foto: Christer Grändevik

En kraftig brand utbröt i Bohus centrum på söndagskvällen. Polisen misstänker mordbrand.En kraftig brand utbröt i Bohus centrum på söndagskvällen. Polisen misstänker mordbrand.
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UTMANING #62

Brudorkidé 
3-4 grenar 

159:-/st

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Öppet: Vardag 9.30-19.00
Lördag 9.30-15.00 • Söndag 11.00-15.00

4 st 50-liters säckar

100:-
Blanda fritt mellan

Planteringsjord
Barkmull
Toppdressing
Täckbark

6-pack 
29:-

Minipensé

Hortensia
Minipåskliljor
tete a tete 

19:-/st
Ord pris 29:-/st 69:-

Ord pris 99:-

Med reservation för slutförsäljning.


