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ÄLVÄNGEN. Hövert?
Ett av många uttryck 

som användes i Starr-
kärrs socken förr i tiden 
och som nu finns doku-
menterat såväl i skrift 
som på skiva.

I veckan avsluta-
de Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening sin 
studiecirkel på temat 
dialekt.

Hövert har samma betydelse 
som ”Hur står det till?” eller 
”Hur är det?”. Över 1 000 
ord och uttryck från svunnen 
tid har cirkelgruppen sett till 
att bevara till eftervärlden i 
form av en skiva.

– Skivan innehåller knappt 
två timmars inspelat materi-
al. Vi har gått från a till ö. 
Skivan kommer att säljas i 
hembygdsföreningens regi, 
förklarar Inga-Britt Karl-
bom som lett cirkeln.

– Vi har haft fantastiskt 
kul under resans gång och 
avverkat ett 30-tal träffar 
under fyra terminer. Många 
ord minns man från sin barn-
dom, men de används inte 
idag, förklarar Inga-Britt.

Exempel på andra ord 

som förekommer på skivan 
är möde som betyder jaså. 
Gålbo är detsamma som 
granne.

– Vet du vad pessekula 
är? Det sade man förr om 
ett besvärligt sto, upplyser 
Gerhard Andersson och 
poängterar att de flesta ord 
och uttryck är väldigt lokala 
just för Starrkärr. 

Kulturskatt
Cirkeldeltagarna har all an-
ledning att vara stolta över 
sitt arbete och den kul-
turskatt som man nu lämnar 
efter sig.

– Med gemensamma kraf-
ter har vi lyckats få ihop en 

riktig diger samling. Det 
finns inte så många kvar som 
kan berätta om hur det var 
förr, varför vi är glada över 
att ha kunnat gå i mål med 
det här projektet. Det finns 
säkert fel och brister i vår in-
spelning, uttal som inte alla 
ställer sig bakom. Materialet 
har ingen vetenskaplig grund 
utan vi har gjort så gott vi 
kunnat, avslutar Inga-Britt 
Karlbom.

Ord och uttryck på 
Starrkärrsdialekt
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Studiecirkeln på temat dialekt för Starrkärr är nu avslutad. Över 1 000 ord och uttryck har spelats 
in på skiva. Här ses deltagarna i samband med den avslutande träffen.

*   Gäller vid köp av motorsågar 550 XP®, 550 XP® G, 550 XP® G TrioBrake™, 560XP® eller 560 XP® G  
t.o.m. 2014-05-31 eller så långt lagret räcker. 

HUSQVARNA 550 XP® G TRIOBRAKE™

Utrustad med X-Torq®-motor som kombinerar råstyrka med  
låg bränsleförbrukning och låga utsläpp. RevBoost™ ger snabb  
acceleration och högre kedjehastighet för bästa kvistningsresultat. 
TrioBrake™-kedjebromsen kan utlösas automatiskt eller mekaniskt  
med vänster- eller högerhandsskyddet. 
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gamla fungerande 
motorsåg. *
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Ring 0303-74 86 11 eller besök oss på Göteborgsvägen 94 i Älvängen

inkl. Premiumpaket.
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Köp till
 Parkeringsvärmare 

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

Lunchen serveras
mån – fre 11.00 – 14.30
lör – sön 11.00 – 15.00

Inkl. salladsbuffé, bröd, dryck & kaffe

Veckans meny:
www.kladkallaren.se

Barnportion 39:–

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Vet du vad pes-
sekula är? Det 
sade man förr 
om ett besvär-

ligt sto.
GERHARD ANDERSSON


