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P. Å.

NORSTEDT & SÖNER.

I fråga om orternas läge hänvisas till ekonomiska kartvärket:

Neder-Luleå härad 188o, öfver-Luleå härad 1872 med tillhörande
beskrifningar.
Som uppslagsord tjänstgöra namnens n. v. skriftformer (med tidskriftens vanliga stafning, alternativa former inom parentes); närmast
därefter följer namnets form i ortens folkmål, i allmänhet återgifven
med grof beteckning (vanlig antikva), men i fråga om vissa språkljud med landsmålsalfabet (kursiv).
De äldre namnformerna, utmärkta med särskild stilsort, äro ur
handlingar i Kgl. kammararkivet välvilligt meddelade af filosofie
kandidaten J. NORDLANDER. De med L. ock Q. märkta noterna
härleda sig från hr lektor M. LUNDGREN i Stockholm ock hr seminariibestyrer J. QVIGSTAD i Tromsö.
N. efter namnet betyder Neder-Luleå, ö. öfver-Luleå.

Personnamn.
Mansnamn hämtade ur fogderäkenskaper i Kammararkivet för år 1553; jämte nu brukliga, från Neder-Lule, i grof
beteckning (efter räkenskapernas namnformer):
Marcus
Anders Änt, Äänt
Idichell
Benct
Morthen
gång)
Bernardus (blott en
Måns
[Björn] Biörssonn
Nils
Nikke, Nits
Claus Kas
°luff,
Olssonn 011e, Ooll
Clemet
PaZ
Panall
Elaff
Per,
Peder,
Pelle, Perssonn Päll,
Äirik
Erich, [Nils] Erssonn
Pääll,
Pet
Erlandt
Philphns
Frans Fränj, Frcg
Silnassonn
[sihrast]
Ffälle
Spielle,
Spielssonn
Greger
[storbjörn] Storbiörssonn
Hans IICf f
Szwenn (med växlande skrifsätt),
Herman
Suenssonn Svänn
Hindrich 1. Hin[dre]ch Hindrik
Tidick
Hinsse (dimin. af föreg.?1)
Tomas
lläckonn
Iacob, Iacopssonn Jåbb, Kubb, Torbjörn
Torffast
Kuubb
Torkill
Ingill, Ingell, Ingelssonn
Ture
lngewall
Une
löns, lönis, Iönssonn, lonssonn
Vialm
Kadi Käll, Kjalle
Vibbe
Kettil, Ketilssonn
Önde, Önssonn
K nnth
östenn.
Lasse, Larssonn Lääss, Lääbb
i) Antagligen på tysk mark uppkommet. 1 svenska medeltidshandlingar träffas Hinze, Hinse. (L.) Sml. fl. Hintsa, fordom vanligt
mansnamn, er vel lånt fra svensk. (Q.)
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Efter några namn utsättes mannens yrke, t. ex. Iönis timberman, Morthen skinare, Nils smedt. Tvänne personer vid namn
Anders i en ock samma by af Pite socken skiljas från hvarandra
på det sätt, att framför namnen sättes Store ock Lisle.
Vid samma tid finnas för Piteå, Kalix ock Torne åtskilliga
andra mansnamn, såsom:
Anudt
Berill
[Enefast] Eneuastssonn
Fröuick
Gers
Gwdzorm
Hemingh 1
Högh, Högxsonn
Iffuar

Maths
Raffuall
Staffan
Steen
[Säbjörni Sebiörnssoun
Tordt
[Trondi Trondessonn 2
Truls
Brian, motsvarar fl. Yrjä Göran.

Utom de ofvan anförda namnen förekomma t. n. i Lule:
Isak Isk, Iisk, Isken
Matias Matis.
Johan Jahann, Jann
Kvinnonamn, nu förekommande:
Anna ann, aann, Ann
Katrina Kata, Kääjs
Brita Börk, Böörk
Kristina Krikk, Stina
Elisabet Bätt
Lovisa Läbb, Låff
Greta Grebb
Maria Mägg, Mäjja
Gustatva Guk k
Sara Sara.
Johanna Jodd

Numera begärliga namn äro:
mansnamn: August, Frans, Fredrik, Gustaf, Oskar, Otto;
kvinnonamn: Augusta, Emma, Hilda, Manda, Softa.

Byar ock hemman.
De gamla bolby-arna äro utmärkta med spärrad stil.
Abborrtjärn (-tjern) Åbartiänn ock Åpartiänn Ö. = Sunnanskog.
A fv a n Åvan N. Affwann, Afwann, Afwan. Afva (åva b. åvan,
pl. åvar b. åvan mask.) sidovik af rinnande vatten, som

Däraf bynamnet Hemmingsmark i Pite.
Däraf bynamnet Trundon ock Trundafvan i Pite.
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stiger ock faller med älfvens vattenstånd, är ännu ett
bland folket lefvande ord. Afva by ligger vid ett sådant
vatten.
Ale Ää.Z N. Alle, Alee, Ale. Al = M är icke al, gråal, ty det
heter åder eller åter; icke häller fisken ål, som heter aZ.
I Hels. finnas socknarna Norrala ock Sörala, samt byarna
Ale (= We) i den förra ock Ala (= Eila) i den senare.
Dessa namn bruka tolkas som N orrälf va, Sörälfva o. s. v.
Mindre älfvar finnas också invid dessa orter liksom vid
ÄäZ, kvöyk o. s. v.
Alhamn khämmen N., ligger i trakten af Ale by.
Alskatan Askåtan N. Ale skatan, Aleskaten (bland fisken),
bredvid Alhamn. Skate eller skata är en spetsig, stenig,
långt i sjön utskjutande udde eller ref:
Alternäs Ö. = Altervattnet.
Altervattnet ktervättne Ö., vid sjön af samma namn. Alter

= åter al (alnus).
Alträsk' kträiske eller kträistje Ö. Alee tresk (bland fisken),
vid en stor sjö af samma namn.
Alvik kvöyk N. Alnick, Alwick, stor by i Aleåns dalgång.
Antnäs Äntnäis N. Anthenes, förmodligen An der s n äs2, folkrik by.
Aspudden Äspädden Ö. Ymnig aspskog finnes här.
Badstuvallen Bastavåln Ö. Basta är en i skog, vid sjö eller

å aflägsen ängsslog konstlöst uppförd, med eldstad försedd
stuga, hvari härbärge sökes för natten eller vid oväder;
vål = hård ock fast gräsplan.
Bensbyn Böntsböyn N. Bensabynn, -byn, byen, en gång äfven
Bensbynn; härledes af mansnamnet Benkt. Biskoparna
BENZELIUS' stamort. Här visas en klippa, å hvilken den
älste af dem såsom gosse öfvade sig att predika. Ett
skär kallas Biskopsholmen.
Bjursträsket Biursträistje N., b äfv erträsket.
Björnbärg (-berg) Bjärnbarje Ö., vid bärget af samma namn.
Björnbärgsträsk = Björnbärg. Ö.
Träsk är i Norrbottensmålet liktydigt med sjö. Ordet sjö förekommer blott sparsamt.
Ante förekommer under medeltiden i synnerhet i finska handlingar, det betraktas af FREUDENTHAL (Nyl. mans- o. kvinnonamn, s. 5)
som förändring af Anders, ock är så i n. v. Möremålet. (L.)

6

NORDLINDER, LULE-SOCKNARNAS NAMN.

VI.

3

Björnträskå
Kvarnå.
Björsbyn Bjäböyn N. Biörsbynn, Biörssbynn, -byen; härledes
af mansnamnet Björn.
Bleslandet BZeslcfde Ö.
Boden Båoden Ö. sannolikt = Bodebynn, som nämnes mellan
Snartebiörsbyn ock Swartebyn; betyder bodor na, fäbodarna, af
subst. båoda 1. båod fem., best. pl. båoden. »Bodens kapell»

var kapell under Lule socken, innan det vardt eget pastorat
med namnet Öfver-Lule för omkring 40 år sedan. ÖfverLule kyrka ligger i byn Boden.
Bodträskfors Båodträiskfårs Ö., ett större sågvärk å Harads
mark vid Bodträskåns inflöde i Lule älf, tillhörigt Bergman, Hummel & C:o; vackert belägen ock prydligt bebyggd
egendom med rika trädplanteringar ock yppig köksträdgård.
Bodträskå BOodträiskan Ö., vid ån af samma namn. Se Bodträskån (bland »vatten»).
Bovallen Båovåln Ö., fä bod vallen, östra ock västra; förr fäbodar.
Bredträsk Breiträiske I. Breiträistje Ö. Brede tresk, vid sjö af
samma namn. = Odjursbärg o. Addjaursbarg.
Bredåker Breaker Ö. Bredäker.
Brobyn Bråoböyn Ö. Brobynn, •byen. Bro har här af ålder
varit slagen öfver Skogsån.
Brändö 1. rändön BrTdoi N. Brendönn, vid Altersundet. Med
Bränn- ock Bränd- finnas otaliga ortnamn sammansatta,
innebär: af skogsbrand öfvergången.
Brännbärg (-berg) BrcObarje Ö. --- N. Brännbärg.
Brännbärg (-berg)---- Johannisfors Ö.
Brännspiken Brcfdspöyken Ö., uppkallad efter bärget af samma
namn.
Buddbyn Buddböyn Ö. Boddebynn, -byen.
Bälinge BaZig N. Belingh (en gång Bälingh), ligger mellan älfven
ock Bälingsbärget. Namnet Böle finnes i Pite, Råne ock

Kalix socknar.
B ö rj el s 1 an de t Birislagle N. Byrilslanditt, äfven Byrilsbynn (mellan
Smedzbynn ock Sundom). I Neder-Kalix finnes Börjelsbyn'.
1) Det i ortnamnet ingående namnet kan nog ej vara Birger. I
Dipl. dalec. träffas mansnamnet Börell, jfr här förut s. 4 Berill. Jag
förmodar, att det värkligen förekommande Biarghulf, Berghulf ligger
till grund. (L.)
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Carlberg se Kallbärget (Västra).
Degerbäeken Degerbätjen Ö. = Kallmyrheden.
Djupsjö Diupfän Ö.
Dragträsk Drägträiske 1. -träistje Ö., vid sjö af samma namn
med utlopp åt tvänne håll: det ena norrut till Flarkälfven, det andra söderut bildar Nedre Svartlåån.
Edefors se Laxedet.
Ersnäs airsnäis N. Ericznes, Erickznes = Eriks.näs, mycket
folkrik by.
Fisklösträsk Fiskläusträistje Ö., vid sjö af samma namn.
Flarkå FZärkan Ö.; af flark bottenlös myr (RIETz, Ordbok
öfver sv. allinog-espr. s. 147).
Forsnäs Fårsnäise Ö., hemman beläget strax nedanför Edeforsen. = Norrhed.
Forsudden Fårsådden Ö., på udden tätt ofvan Laxedsforsen
(Edeforsen).
Framtill Frärnruadill N., gärd frami byn (i Sunderbyn).
Furunäs Feuronäise Ö.
Fällforssel Fällfärsseile Ö. Fäll betyder här vattenfall (ej
svedjefall).
Fällträsk Fäillträistje N., vid en sjö af samma namn; troligen
af fall svedjefall, fälle. Stora ock lilla Fällbärget ligga
härinvid.
Gammelstaden GämmeZstän N. Så kallas den med s. k. kyrkstugor ock äfven en del andra åbyggnader tätt bebyggda
platsen omkring Neder-Lule kyrka. Här låg forna »Lula
stad», tils han under drottn. Kristinas tid flyttades 1 mil
närmare hafvet till sitt nuvarande läge.
Gemträsk Djäimträistje Ö.; jfr norska gim in. utdunstning,
äfven lukt af växter ock blomster (ÄASEN, Norsk ordb.
s. 215). I Bärgsjö (Helsingland) finnes byn Gima invid
Gimsjön.
Gullträsk Gullträistje Ö.
Gyttjeå, Norra Ö.
Gyttjeå, Södra Ö.
Gäddträsk Djaddträistje Ö. Gedde tresk (bland fisken).
Gäddvik Djaddvöyk N. Geddettick; ligger vid en bukt af Luleälfven; färjställe, förmögen by, godt laxfiske.
Görjeå Djerian Ö., af djeri gyttja.
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Hafsträsk Häfsträistje Ö.
Hampus' Hämpos N., gård i Ängesbyn.
Hapträsk Hapträistje 0., af håp eller hap båt, jfr finska haapa

asp. I brist på ek begagnades i höga norden asp af de
gamla finnarna till förfärdigande af deras enkla farkoster.
Harads Haras Ö., Haraldz, Harals; gammal folkrik ock bördig
by, 8 mil från Luleå; af lapparna kallad Haraldis. Här
bygges nu kyrka för den nybildade församlingen Edefors.
Hatten Hätten Ö., vid ett brant bärg. = Tojherim.
Hattjärn (-tjern) Hättiänn Ö. = Liden o. Staträsk, invid det
branta bärget Hatten.
Heden Häida Ö. Hedenn, Heden. Stort skogbeväxt hedland ligger här söderom.
Hertsö Haifoi N. Hersönn; kringfluten ö. Månne härledt af
herse (höfding)?
Holmfors HåZmfors Ö., vattensåg på Buddby område.
Holsvattnet Häffvättne Ö. Hols natn, Holss natnn (bland fisken)
= Timmerkläppen. Om betydelsen se sjön Holsvattnet.
Hundsjö Heunnfän Ö. Härledningen osäker.
Hvitbärgsträsk (-bergs-) Witbarsträistje Ö. Hnittebergx tresk
(bland fisken).
Hvitträsk Witträistje Ö., med hvitt, blankt, ljust, klart vatten.
Jfr la. Jeujejaure.
Häggarne Hädja Ö., »gränd» i Skatamark.
Hötjärn Hoitiänn Ö. = Äkroken.
Inbyn Öynböyn Ö., »gränd» i Skatamark.
Johannisbärg .(-berg) Ö., nytt namn.
Johannisfors 0. = Brännbärg.
Junkölsträsk eller
Jönskölsträsk Ö. = Innker tresk (bland fisken)?
Kallax Kalaks N. Kallas, kalax; af finskt ursprung: kalalaksi

fiskviken.
Kallbärget (-berget) (Västra) Kålbarje Ö. Månne af käl kall?
Skrifsättet Carlberg beror på oriktig härledning.
Kallmyrheden Kålmöyrhäida Ö. = Degerbäeken.
1) Från Ångerm. finnes i Dip]. svec. IV, 570 mansnamnet Hwrserus. (L.) Herso kaldes også to oer i Tromsö amt i Lervik og Karls
prestegjeld; om afledningen se RYGFI, Helgelands stedsnavne i [Norsk]
Hist. thisskr. 1, p. 77. (Q.)
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Karlsvik N., ångsåg med rymliga ock snygga arbetarebostäder ock

lastplats för trävaror, belägen på staden tillhörig mark å
Lappskatan, hvilket namn numera efter sågens anläggande
måst gifva vika för det nya.
Kettisträsk Ö. Troligen af finskt ursprung (kätis fiskgård?).
Kluså eller
Klöså KZeusan Ö., vid Klusbärget.
Knut Kneut N., gård i Ängesbyn.
Knut Månssons Kneut•Målf N., gård i Ängesbyn.
Kokhed Ö.
Kopparbärg (-berg) Ö.
Krokbäek Kråokabätjen Ö., vid en krokig bäck.
Krokfors Ö., nytt namn; nu mera nedlagdt sågvärk.
Krokträsk Kräokträistje Ö. Krock 'fresk, Krock treskitth (bland
fisken); vid ett krokigt träsk.
Krokå Kråokan Ö., vid en tvär krok af Lillån. = Linå.
Kus' Keus N., gård i Sunderbyn.
Kusträsk Keusträistje Ö.
Kuså Keusan Ö. Lule-älfven omsluter här en ö, Kusön, bildar
sålunda tvänne grenar, hvaraf den mindre heter Kusån
Kvarnhultet (Qvarn-) Ö. Hult = skogsdunge.
Kvarnå Kwärnan (Qvarn-) Ö. = Björnträskå.
Kölen eller
Köln Tiä4n Ö., vid en långsträckt bärgshöjcl.
Költräsk TiMträistje Ö., vid sjön af samma namn, vid foten
af en bärgås.
Lakaträsk Låkaträistje Ö., vid stort vatten med godt lakfiske.
Lappskatan Läppskåtan N., numera Karlsvik.
Lappträsk Läppträistje Ö. Lappe 'fresk, Lappe treskift (bland
fisken).
[Laxedet] Läksäide Ö. = Laseholm, som upptages först bland
laxfiskena i Lule för år 1554. I forsen vid detta ed har
at ålder varit ett godt laxfiske; skänktes af drottning
Kristina till Luleå. = Edefors.
Legoträsk Ö.
Liden Löyda Ö. Om betydelsen se bärget Krokliden. = Staträsk.
Lillbärg (-berg) Lifibarje Ö., vid ett mindre bärg mellan
tvänne bäckar. = Mellanå.
1) Man kunde twnke på la. kuss, kusa en ko; dog lidet rimeligt. (Q.)
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Lillhufvudet Lillheude Ö. = Näsbärg.
Lillå Lillan Ö., vid en bäck, biflöde till Bodträskån. = Krokå.
Ljusträsk Liusträistje Ö. Om Ljus- se Hvittritsk. = Åträsk.
Ljuså Liusan Ö.
Lombäcken Låombätjen Ö. Lom- 1. L o m b-? Jfr finska lompolo tjärn.
Långbärg (-berg) Lägkbarje Ö.
Långmyrås Lägkmöyrasen Ö.
Långnäs Lägknäis N. Långenes, folkrik by.
Långsjö Lägkfän Ö. Länge siönn (bland fisken); vid en lång sjö.
Långtjärn (-tjern) Lägktiänn Ö.
Löfbärg (-berg) Lävvbarje Ö.
Löfudden Lävvådden N.

Martins (?) Måttis N., gård i Smedsbyn.
Mellanå Ö. = Lillbärg.
Messikjaure eller
Missjöträsk Mifföträist,je Ö., förvridet af lapska Messekjaure =
Renkalfsjön, såsom sjöns namn skrifves i gamla handlingar.
Mockträsk Måkkträistje Ö. Jfr finska mukka krok: sjön

gör på midten en smal, tvär krok 2.
Myrbärg (-berg) MöyrbaKje Ö.
Måttsund Måttsqd N. Motteswndh, Mothesundh, Mothesunda, grän-

sar intill Kallax, namnet således kanske af finskt eller
lapskt ursprung3.
Mörtträsk Mortträistje Ö.; af fisken mört.
Navasbärg (-berg) Ö., af lapskt ursprungl.
Nickbyn Nitsböyn N. Nijckeby, Nickebynn, en del af Persö;
af mansnamnet Niklas'.
Norrhed Ö. = Forsnäs.
Norrsand Nårs(fden Ö., å Luleälfvens norra strand.
Norrsjö Nårfän Ö.
Norr-å-backen Når-a-bäkkan N., gård.
Sml. glno. lön, no. dial. lon? (Q.)
Snarere af la. mokke; sml. Jokkomokke (svensk Jockmock),
egentlig elvekrog. (Q.)
La. motte dynd, mudder; dog lidet rimeligt. (Q.)
Sandsynligvis af la.; jeg kan dog ikke forklare ordet navas.
Man kunde også twnke på fl. naava trädmossa, laf, renmossa. (Q.)
I medeltidshandlingar äfven Nicko (Sv. riksark. perg.-bref).
1 Möremålet är Nekke hvardagsform för Nikolaus. (L.)

VI. 3

BYAR OCK HEMMAN.

11

Notsel Nåotseile Ö.; selet där man drar not.
Notträsk Nåotträistje Ö. = Slumpen.
Notvikens lägerplats, från donationsjorden Notvikshemmanet

till Norrbottens fältjägares exercisfält inköpt mark; använd
i ock för detta ändamål sedan är 1883, då den förr å Pitholmen i Pite socken begagnade öfvergafs såsom varande
otjänlig så väl för dess mindre centrala läge som för den
besvärliga flygsanden.
Nyängesträsk Nöyaindjesträistje Ö., vid »träsket med den nyligen rödda ängen».
Näsbärg (-berg) Näisbarje Ö. = Lillhufvudet.
Odjursbärget (-berget) se Åddjaursbärget.
Onatjärn (-tjern) Ö., af la. unna liten.
Pär-Erssabärg (Per-Erssaberg) Päiräirsabarje Ö.
Pärs ö. , Pärsön (Pers-) Päirsoi N. Perssönn, Persönn, utan tvifvel
fordom en ö, numera fastland; folkrik by. •
Qvarnhultet se Kvarnhultet.
Qvarnå se Kvarnå.
Rappobärg (-berg) Räppobarje Ö., vid Rappoträsk; af la. rappo
notstång.
Rasmyra Räsmöyra 0.1
Rutvik Reutvöyk N. Rutwick, Rwtuick; ligger vid en större,
sidländ myrtrakt, tydligen en uppgrundad hafsvik; kanske
af fl. rauta järn (möjligen har här upphämtats myrmalm)
eller af fl. ryti (läs: ruti) rörvass 2. Inom byn finnas några
gårdar, som kallas Finnafvan, vid igengrundade träsket af
samma namn.
Råbäck Rabätjen Ö., tre mil frän Luleå; en bäck är gräns
mot tillstötande by. Liflig lastplats för varor på öfre landet. Hit är älfven segelbar.
B,ödingsträsk eller
Rödningsträsk Ö., öfversättning af la. Tapmokjaure.
Rörtjärn (-tjern) Roirtiänn Ö. = Rörtresk? Rör = rörvass (arundo).
Rörudden Roirådden Ö.
Sandträsk Sajdträistje Ö.
Sandudden Scfdådden Ö. = Krokträsks frälsehemman.
Af la. rasse graes? Lidet rimeligt. (Q.)
Månne af isl. hriatr? (L.)
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Sandö Scfd0i N. Sandönn (by mellan Hersönn ock Ericznes); har

af älfven afskuren hög sandstrand.
Selet Seile N., järnbruk tillhörigt Gellivara bolag, ligger vid
ett litet sel i Aleån, som kallas Selsjön. Sel, långsträckt
lugnvatten mellan forsar i en älf, är ett ännu bland folket
lefvande ord. Jfr Om sil ock sel i norrländska ortnamn af
J. NORDLANDER (Sv. landsm. II. 6).
Skatamark Skåtamark Ö. Skatamare, Skattamarc, -rek. Denna
af stenuddar ock backar (»skåtar») uppfyllda by är delad i
trenne »gränder»: Inbyn, Ubyn ock Häggarne.
Skogsbärg (-berg) Skåoksbarje ö.
Skogs& Skåoksan Ö., vid än af samma namn. = Åskogen.
Skäret Stjäire N., synes hafva varit kringfluten af vatten, i
Aleåns nedre lopp.
Slumpen Slåmpen; fliimp ---- mindre vik i ändan af ett större
träsk. = Notträsk.
Slyträsk Slöyträistje Ö. Slij tresk; af SZöy sumpmark.
Smedsbyn Smäisböyn N. Smedzbynn, -byn, Smidzbyen. Denna
folkrika by, som jämte tillgränsande Angesbyn ock Börjelslandet längst ock trognast bibehållit det gamla bygdemålet samt forna tiders seder ock bruk, är socknens nordliga gränsbygd mot Råne, med hvars folkmål den ock äger
en del gemensamt, något skiljande sig från älfs- ock sörbyarna inom Lule. De tre byarna ligga vid inre ändan
af Pärsöfjärden, förut en hafsvik, nu insjö förenad med
hafvet genom strömmen Altersundet.
Småland eller
Smålandet Smalceda Ö.
Spikbärg (-berg) Spöykbarje Ö. Ett brant, kalt bärg kallas
stundom spöyk.
Spikselå Spöykseilan Ö., vid ån med samma namn.
Staträsk Ö. = Hattjärn o. Liden.
Stennas Stäinnäise Ö.
Stor-Brandön Ståor-Brcgloi N., med en förmögen åbo ock omfluten af hafvet.
Storhed Ståorhäida Ö.
Storsand Stäorscgd Ö., å sandig strand af Luleälfven.
Strömbacka Strämbäkkan Ö., å en hög backe vid Luleälfven.
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Sunderbyn SIderböyn N. Sznnderbynn, Szwnderbyn. Luleälfven

eller rättare hafvet har här fordom bildat en massa sund,
hvilka nu genom jordvallens höjning äro förvandlade till
ängar. Eller är det Söderbyn? Rik by med inemot hundra
bönder ock bördig mark.
Sundet Se(de N., gård i Rutvik, vid en nu igenvallad äng, förr
Sundom Sgfdo N. Swndom, Sundom = sunden. Byn inne-

sluter inom sitt område flere bolmar ock smala sund, hvaraf namnet.
Sundsnäs Ö., vid ett smalare pass af Luleälfven.
Suiananskog Ö. = Abbortjärn.
Svanisträsk Svänisträistje Ö.; förmodligen af svan.
Svanå Svänan Ö. Jfr föreg.
Svartbjörnsbyn Svårtbjärnfböyn ock Bjärnfböyn Ö. Swartebiörsby, Svarthebiörsbyn m. fl. ej anmärkningsvärda växlingar.
Svartbyn Svärthöyn Ö. Snartebynn, Swartebyn.
Svartbäck Svårtbätjen Ö.
Svartliden Svårtlöyda Ö.
Svartlå Svårtlan Ö. Swartelå, Suarthelåå, af svart ock lå = låg
sandstrand. Å stranden finnes uppslammad svart sand af
söndersmulad järnmalm. Vackert belägen by vid Luleälfvens östra strand.
Svenskudden Sveinskådden Ö. Grundläggaren var en på sin
tid beryktad lappman, Lars Svensk.
Säfvast Säivast Ö., skrefs under Svante Stures tid Sefasthe
by, Seffastebynn; en stor by vid Luleälfven.
Sörviksudden Särvöykådden Ö.
Tallbärg (-berg) Tållbarje Ö.
Tallhed Tållhäida Ö.
Tapmokjaure Ö. Rödingsträsk.
Timmerkläppen Ö., bärgbacke beväxt med timmerskog. -= Holsvattnet.
Tojherim Ö. Ribme eller rime är lapsk benämning på sel,
lugnvatten. = Hatten.
Trehörningen eller
Trehörningssjön Träihärnigen Ö.
Ubyn Euböyn Ö., »gränd» i Skatamark, »yttre» byn i motsats
till Inbyn.
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Umtjärn (-tjern) Eumtiänn Ö. Namnet lapskt.'
Unbyn Eumböyn Ö. Vnebynn; stor, välbelägen by vid Luleälfven, skrefs under Svante Stures tid Una by. Af mansnamnet Une; jfr s. 3.
Urstjärn (-tjern) 0.
Vibyn Vebböyn Ö. Vibbynn, Wijbynn, Vijbyen. Vi (eller Vidh)

förekommer ofta i ortnamn.
Vittjärv Vittjärv Ö. Vikerff, Wikierff; af fl. vitta ris, vidja ock
järvi Si Ö 2.
Vändträsk Väinnträistje Ö.

Vände tresk (bland fisken). Aleån
bildar här en tvär vändnin g eller krok.
Västanträsk (Vestan- ) Västaträistje Ö., byn å västra sidan af
träsket.
Västerby (Vest-) inköptes år 1858 af prinsen-regenten, sedermera Karl XV ock skänktes åt Norrbottens läns hushållningssällskap till en »mönsterfarm» ock blef sedan
landtbruksskola samt fick namnet Äminne.
Abacka Abäkkan Ö., å en älfbacke vid Luleälfven.
Åddjaursbärget (-berget) Äodiursbarje Ö. Sjön, vid hvilken
hemmanet ligger, har enligt gamla handlingar kallats på
lapska åddå jaure d. v. s. nysjön, häradsskrifvaren har
sedan efter sitt förstånd gjort detta till Odjursbärget.
= Bredträsket.
kerby Akerböy Ö.
Åkerholm Akerldam Ö., på en holme i Karpträsk.
kroken Akdotjen Ö., vid en krok på Kvarnån.
Hötjärn.
Årainne. Här finnes ingen »åmynning». = Västerby.
skogen Askåogen 1. Skogen Ö. = Skogså.

träsk Aträ,istje Ö. = Ljusträsk.
Ängesbyn Aindjesböyn N. Engelsbynn, omgifves af vidsträckta

ängsmarker; stor ock välmående by.
Öfveräng Äveraindje Ö.
La. um er mig ukjendt, men forekommer i Ubme än° Umeå
elf og Ubme stad Umeå stad. (Q.)
Smi. liellere IL vita yattennate (potamogeton), braxengräs (isoötes),
flotagräs (sparganium), i allm. hö som växer på sjöbotten, abborrgräs
m. m., kärrfly, moras, gungfly. Fi. vitta (vitsa) oversffittes i LÖNNROTS
ordbog med ris, spö, vidja af spö. Sml. naynet Vittangi (ett sted) og
Vittaiagi elf i Torne lappmark. (Q.)

15
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Ön Oin N., fordom af älfven kringfluten ö, med bördiga åkrar
ock ängar; af drottn. Kristina donerad till Luleå stad.
Örarne Euran N., några hemman under Brändön. Örar (eura)
äro trädlösa, ofruktbara stenholmar.
Österby Ästerböy Ö., ett hemman öster om Västerby.

VI. 3

VATTEN.

Staden Luleå heter Le&stän.
Vatten.
Afvan Ävan N. o. Ö. Flera vatten hafva detta namn. Jfr

byn Afvan.
Altersundet kterseide N., sundet mellan Pärsöfjärden ock

hafvet.
Altervattnet ktervättne Ö.
Alterån kteran Ö.
Alträsket kträistje Ö.; stor sjö, med vacker belägenhet, källa

till Alån.
Alån kan Ö. o. N., kallas ock Aleån.
Bjurbäcken Biurbätjen Ö. = bäfverbäcken.
Bodforsen Båodfårsen Ö., en af Luleälfvens forsar vid byn

Boden. Vid denna ock vid efterföljande med Bod- sammansatta orter finnas nu mera icke några »bodar» eller
fäbodar, utan äro de onigifna af folkrik bygd.
Bodsjön Båodfän Ö.
Bodträsk Båodträistje Ö. = Bode tresk, Ude tresk (ett laxfiske i
Harals). Bodträskfors sågvärk ligger härinvid.
Bodträskån Båodträiskan Ö.
Bodån Båodan Ö., Ljusåns nedre lopp genom byn Boden.
Borsttjärn (-tjern) Bofftiänn Ö., af fisken borsting eller laxöring.
Bottenselet Bottenseile Ö.
Breddalsbäcken BredäZsbätjen Ö.
Bredträsk Ö., vid ock bred sjö.
Bredviken Breivöykja N.
Degerbäcken Degerbätjen Ö.
Degerträsket (Norra) Degerträistje Ö. Degger treskift; gör skäl
för namnet (diger = stor).
Degerträsket (Södra) Degerträistje Ö., gör ock skäl för namnet.
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Degervattentjärn (-tjern) Degervässtiänn Ö.
Djupbäcken Diupbätjen Ö.
Djupsjön Diupfän Ö.
Djuptjärn (-tjern) Diuptiänn Ö. Djupe fresk, Dinpetresk.
Dragträsket Dragträistje Ö. Se hemmanet Dragträsk.
Edeforsen Läkseidfårsen Ö., stor ock majestätisk fors i Lule
älf med laxfiske, doneradt Luleå stad af drottn. Kristina.
Elemesjokk Ö., lapskt namn'.
Filotjärnarne (-tjern-) FöyZotiännin Ö.
Finnafvan Finnåvan N., se under Rutvik (bland byar ock hemman).
Finnselet Finnseile Ö.
Fisklösträsket Fiskläusträistje Ö., saknar fisk.
Flarken FZärken Ö., förr sumpig trakt, nu afdikad; en »gränd»
under Vibyn.
Flarkån Härkan Ö., en genom en myckenhet »flarkar» löpande
biflod till Lule älf; kallas vid utflödet Svartlå älf.
Fliggtjärn (-tjern) Ö. Om härledningen af Fligg- se Fliggbärget.
Flåsjön flafän Ö. F43, = gungfly.
Frängstjärn (-tjern) Frägstiänn ö., »den på sjöfoder bördiga
tjärnen».
Fällforsselet Fällfårsseile Ö., af fåll vattenfall ock sel.
Fällträsket se under Fällträsk (bland byar ock hemman).
Gaksträsket Gaksträistje N., i rålinjen mot Pite socken
Gippelbäcken TjippeZbätjen 0.2
Glon GZåon N., långgrundt vatten, en liten rund vik med kort
förbindelse med hufvudvattnet.
Gransjön Grenfän Ö., af granskog omgifven sjö
Grantjärn (-tjern) Grentiänn Ö.
Grundträsket Grqdträistje Ö., träsk med grundt vatten.
Gråsjälfjärden GrasiMn N., fjärden å södra sidan om Luleå;
härledes af gråsjäl (phoca).
Gullafvatjärn (-tjern) Gullåvatiänn Ö. Gull- är kanske lapska
kuolle fisk?
Gåstjärn (-tjern) Gastiänn Ö.
Gåsträsket Gasträistje Ö.
Gäddträsket Diaddträistje N. ock Ö.
Elemes som kan lefva länge, »vitalis»; jokk elf. (Q.)
La. kibbel ojämn, tufvig; fl. kipelä lättrörlig — lidet rimelig
afledning. (Q.)
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Gökträsket Ö.
Hagaviken Hågavöykja N.; af håga mask. hage, gärdesgård.
Hedafvan Häidåvan 0., en »afva» i byn Heden.
Hednoret Häidnåore 0., ett kort sund mellan Hedafvan ock

älfven; fn. når vik med smalt inlopp.
Holsvattnet Håffvättne N. ock Ö.; kanske h ol msvattnet 1, ty
sjöarna innesluta många bolmar.
Härktjärn (-tjern). Harktiänn N.; af la. härke renoxe, körren.
Hönssjön Häffän 0.
Innerbäcken Innerbätjen Ö.
Jotjärn (-tjern) Jåotiänn Ö.
Kallasjöträsket Kallafäträistje 0.
Kalpträsket Ö. Calpe trask (bland fisken) 2.
Karpsjön Kärpfän ö. Fisken karp förekommer här ej.
Karptjärn (-tjern) Kärptiänn Ö. Jfr föreg.
Karsträsket Kaffträistje Ö.; kanske »mellan»-träsket af la. kask,
mellan 3.
Kerisapebäcken Ö., lapskt namn 4.
Klöstersjön KZösterfän Ö.
Krokabäcken Kråokabätjen Ö., den k r okande,buktande bäcken.
Krokvattnet Kråokvättne N. Krock uattn; det krokande, böjda

vattnet.
Kukviken Keukvöykja N., af la. kukkes långs, i Måttsund; numera en långsträckt ung.
Kuruviken Keurovöykja Ö.; troligen af lapskt ursprung.
Kusviken Keusvöykja Ö.
Kusån Keusan Ö. Jfr Kuså under »byar ock hemman».
Kvafvaträsket (Qvafva-) Kvåvaträistje N., sjö hvars fisk vissa
vintrar i brist på luft kväfves.
Det synes ej omöjligt, att man af holm fått en gen. sing. hols.
Holm förekommer ock som mansnamn. (L.)
Sml. la. galba-javre en indsö i russisk Lapland;
galba
skjold. (Q.)
Sml. fl. karst nedhuggen och afqvistad skog (ämnad att brännas)?
Med la. kask har navnet vet intet at gjöre. Måske la, karas streng,
hård. (Q.)
La. keris lappesltede; ape 1) moras, 2) haf? (Q.)
Snarere af la. kukke lang en af den la. form kukkes; fl.
kukka blomma. (Q)
Sv. landsm. VI. 3.
2
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Kvarnträsket (Qvarn-) Kwarnträistje Ö. Kimme tresk.
Lakaträsket Låkaträistje Ö., lak träsket.
Lakaviken Låkavöykja N.; af fisken lake.
Lapptjärn (-tjern) Läpptiänn Ö.
Laxedforsen. Läksedfårsen Ö. = Edeforsen.
Laxviken Läksvöykja N.
Lerträsket Läirträistje Ö.
Lillsele Lillseile Ö.
Lillträsket Lillträistje Ö.
Lobbeltjärn. (-tjern) Låbbeffiänn Ö.; af la. luobal tjärn (finska
lompolo).
Lomben Låomben N.; fl. lompolo, la. luobal tjärn. Många

tjärnar med detta namn förekomma.
Lom- o. Lommtjärn (-tjern) Låomtiänn N., ett ofta brukligt

namn på små träskartade vatten; af fl. lompolo (ej af
fogeln lom, hvilken icke gärna har sitt tillhåll i dylika
vatten).
Lulefjärdarna LeuWan N.
Luleälfven (-elfven) LeuWva N. Ö. Luleälfven kallas af
lapparna Lule äno eller Stuor Lulejaure-äno, d. ä. älfven
som upprinner ur den stora, östligt belägna sjön. Det
s. k. Stora Lulevattnet utgöres af en mängd efter hvarandra
liggande sjöar af tillsammans inemot 18 mils längd, af
hvilka sjöar den västligaste på 'lapska heter Alemusjaure
ock den östligaste ock största (Stuor) Lulejaure, ur
hvilken Luleälfven rinner. På samma sätt kallas Råneälfven
Radneäno efter sin källsjö Radnejaure (= renkalfsjön).
Lulsundet Leu7isqde N. Allmänna farleden till Gamla Luleå
lär ha gått genom detta nu snart igengrundade sund.
Lulviken Leigvöykja N.
Lyträsket Löyträistje Ö.; måhända af' löy lie.
Långselet Lägkseile Ö.
Långsjön LäEkfän Ö. Långe siön. = Mjedsjön.
Missentjärn (-tjern) Missentiänn Ö.; af vattenväxten missne.
Mjedsjön Miefän Ö. = Långsjön.
Mjösjön Miefän Ö., en lång ock smal sjö.
Mossarottjärn (-tjern) Måsaråottiänn Ö.
Målsbäcken Måfbätjen Ö.; må hända af mansnamnet Måf Måns I.
Sml. i Tromsö amt Målselven, gino. mx1itt. (Q.)
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INepoträsket] Nepoträistje N.; af finskt eller lapskt ursprung.
Kallas nu mera vanligen Sågträsket i Måttsund.
Norr-om-bärgs-tjärn (-bergs-tjern) Når-åom-bars-tiänn Ö.
Notviken Nåotvöykja N.
Nyängeträsket Nöyaindjesträistje Ö.
Näsforsen Näisfårsen Ö.
Paijejaure Pajjejärr Ö.; af la. paijeb jaure öfre sjön.
Pesokbäcken Pesokkbätjen ö., lapskt namn.
Petträsket Petträistje Ö.; må hända af mansnamnet Pet Pär.
Pullisbäcken Pullisbätjen Ö.; af la. pållea brusande'.
Qvafvaträsket se Kvafvaträsket.
Qvarnträsket se Kvarnträsket.
Randaträskälfven (-elfven) Rcedaträiskaka 0.2
Råtjärn (-tjern) Ratiänn N. Ö. Det finnes flere tjärnar med
detta namn, alltid liggande vid rågång (således ej af rå
troll).
Rörträsket Roirträistje N. Rörtresk (laxfiske?); af rör-vass.
:Skrafvelbäcken Skrävve?bätjen Ö.; af skrävvel stenflisor.
Skutviken Skeutvöykja N., invid Luleå stad; af skuta mindre
segelfartyg.
Sladan Slådan N., ett litet grundt, med hafvet sammanhängande vatten.
Snarköltjärn (-tjern) Snörotiäfflänn Ö. Snöra = fogel- eller
harsnara.
Spadnojokk Ö., lapskt namn.
.Stabbträsket Ö.
Stortjärn (-tjern) Ståortiänn Ö.
Stångviken Stägkvöykja Ö. Stägk = notstång.
Svartafvatjärn (-tjern) Svårtåvatiänti Ö.
Svarttjärn (-tjern) Svårttiänn Ö.
Sågträsket Sagträistje N. = Nepoträsket.
Sörselet Särseile Ö., södra selet.
Tjufholmssund N., ny, uppmuddrad ock underhållen farled
till Luleå.
Tjäruträsk Tiäroträistje ö.; af la. tjäura utter.
Tomträsket Tåomträistje Ö.
Måske af la. puolle egl. bramdencle; skunaniende, kogende (om
en fos). (Q.)
Af fl. ranta strand (la. riddo, straddo). (Q.)
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Trolltjärn (-tjern) Trölltiänn N. Ö. Detta namn förekommer
mångenstädes. Tröll äro onda andar, som kunna vistas
i skog, på ock i bärg, vid ock i sjö, allt efter deras natur;
antaga kroppslig skepnad ock visa sig någon gång för
någon enslig vandrare.
Tronsmyrbäcken Trånsmöyrbätjen Ö
Tvärån Tvöran Ö., å som infaller i vinkelrät riktning i en
annan.
Tåsktjärn (-tjern-) Tåsktiänn Ö.; af tåsk groda.
Tämban Täimban N., en buktig, föga inskjutande vik.
tibystjärnarna (-tjern-) Euböystiännan Ö.
Valsundet Vålsefde Ö., sundet vid fäbodvallen.
Vittjärvsträsket Vittjärvsträistje Ö. Se Vittjärv (bland »byar
ock hemman»).
Vuollejaure Ö. La. vuolleb jaure nedre sjön.
Ytterbäcken Ötterbätjen Ö.

Öar, skär, uddar
alla från Neder-Lule.
Altappen Äftäppen; var red• 15 till 20 år sedan en liten rund,
hög, med lummig småskog beväxt holme. Nu är han planerad ock å densamma äro anlagda en storartad ångsåg
ock ett valsvärk, tillhöriga Gellivara bolag. Här är sista
strömdraget i Luleälfven, hvarefter hafvet anses vidtaga.
Björkskatan Biärkskåtan.
Björkön, förr kringfluten ö, nu förenad med Hertsön, Granön
ock Mulön.
Börs- eller Borstskäret Böffstjäire. Mänga skär ock holmar
samt tjärnar ha b öff - eller böf t- i namnet. Månne af
böftip, en laxart, eller af bör vind?
Degerön Degeroi, en vacker, hög ock lummig ö med ett gammalt
hemman.
Dödmanskräet Doimanfstjäire. Detta namn finnes flerstädes
(jfr NORDLANDER, Minnen af heden tro och kult i norr/.
ortnamn, Hernösand 1881, s. 25).
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Enagrundet Enagrånne. Namnet härledes af ena (ej af en, enbuske, som heter äntröysbåska). Ena = mindre fisknot
saknande kil.
Estersön Äistersoin 1. Äisteroin, österstön 1. östligaste ön efter
läget; bebodd.
Fjuksgrundet Fiuksgregle.
Germandöbådan Djarnmdiboda, ett lågt klippskär invid Germandön; af fn. bobi en i vattenbrynet uppstickande klippa.
Germand- 1. Germundön Djarmcidoi, Germundzönn (laxfiske), af
personnamnet Germund; fyrplats.
Getholmen DjäithåÅmen.
Granudden Grenådden.
Granön Grenoi, nu sammangrodd med Hertsön, Björkön ock
Mulön.
Grytgrunden, Gröytgrånna, sannolikt af fn. grjåt sten; stenholmar vid Måttsund.
Gråsjälören (-sjel-) GrasiZeurn, en kal holme i Gråsjälfjärden
söder om Luleå.
Gräsören Gräiseurn.
Giilzaus udde Jilfåns ådden, uppkallad efter en sjökapten
med detta namn, hvilken på 1840-talet här idkade skeppsbyggeri.
Handholmen HännhMmen, Hampneholman; nu sammangrodd med
fastlandet.
Hertsöskatan Hafjoiskåtan, yttersta udden af det land, hvarå
Hertsö by ligger.
Hindersön Hindejoi, Hinderssönn, Hindersönn (by), måhända Henriks-, jfr Hindersmässan; större gammal by.
Junkön Jogkoi; bebyggd med några gårdar.
Kalfholmen KjåZvhåZnaen; bebyggd.
Kallgröten Kjallgröyten, en liten trädlös klippa i hafvet. Ordet
kal (trädlös) förekommer ej i Lulemålet (ersättes af sneud).
Namnet härledes må hända af kall en ur hafvet uppstående kal klippa, som utgör en uppehållsort för fiskare
(Finland, Kvarkens öar): RiErrz, Ordbok öfver sv. allmogespr.
Senare sammansättningsleden är -gröyt = fn. grjåt sten.
Klementsgrundet KZemäffgrånne, invid Hindersön.
Klubben Kobben, är en från Sandön utskjutande bärgig udde.
Ordet förekommer ofta bland Norrbottens ortnamn.
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Kluntarna Montan, numera en sammanhängande ö uppfylld af
kluntar klintar, bärgbackar, hvilka vid högre vattenstånd
bildade omkringflutna holmar; är sommartiden strömmingsfiskläge.
Kunoön Kunooin, k vi nn o - eller hustruön.
Lik- eller Liggskäret Likstjäire, lotsplats. I Kalix ock Pite
skärgårdar finnas bolmar med detta namn.
Mulhällan Leu4läilla, en kal häll i mynningen af Luleälfvens
södra utlopp.
Luinäset LeuZnäise.
Långön Lägkoi; bebodd.
Långören Lägkeurn, holme med lastplats för trävaror, nu mera
äfven Stensborg kallad.
Mannön Mannoin blanka 1 (laxfiske); två gårdar.
Mjoön Miooin, till skapnaden lång ock smal.
Mjölkudden, en norr om Luleå belägen bördig landtunga, hvarå
en del af stadens invånare har sina »gärdor» ock täcka
landtställen.
Mulön MuNin (se vid Granön).
Måshällan Mashäilla I. Maffa; måse = fiskinåse; af strömmingsfiskare väl kändt klippgrund.
Mörön Meuroin, af meur myra (formica); sammanhänger med
fastlandet, bebodd.
Pilatusgrundet Pilatusgrånne, ett mindre stengrund i Notviken.
Porsön Påffoi, skrifves i gamla handlingar Pyrte, Pyrtö, Portsön,
må hända af finskt ursprung: pirrti, försvenskadt pörte,
badstuga; förr kringfluten ö, nu fastland.
Rammelholmen. = Småskären.
Renholmen RäinhMmen; af ren, djuret.
Rumpskataudden Råmpskåtaådden, en udde tätt ofvanför Gäddviks färjställe.
Bödkallen Rökjallen eller Kjallen; fiskläge, lotsplats ock fyr.
Om härledningen se Kallgröten.
Sandskären Scfclatjära.
Bandöbådan Stfdiboda, ett lågt skär s.o. om Sandön; jfr
Germandöbådan.
Sandön Scfdoi, gör skäl för namnet; bebodd.
1) Jfr ofxran Kunoön. Eljest finnes Manne som mansnamn, t. ex.
Dipl. svec. III, 92. (L.)
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Sandöörarne Scglieuran.
Skränmåsören(?)Skrärnaffeurn, holme vid Hertsöskatan; af måse.
Skurholmen SkeurhMmen, nu mera en landtunga.
Skvampen Skvcgen, en öfver vattenytan uppstickande sten i
Sandöfjärden; kallas så, emedan det omgifvande vattnet
är ständigt i rörelse ock skvalpar.
Smålsön Småffoi, invid Estersön.
Småskären Smastjäira, numera ett enda sammanhängande skär,
men har tydligen utgjort åtminstone tre sammanhängande
holmar med hvar sitt namn; badort ock fiskläge i skärgården. = Rammelholmen.
Stensborg. = Långören.
Strapön Strapoi, mindre lastningsplats för trävaror.
Strömören Strämeurn, laxfiske tillhörigt Sandö.
Svartön Svårtoi, Suarteöö laxegårdh, till en del beväxt med djup,
dyster granskog, numera sammanhängande med fastlandet
medels ett smalt, sumpigt näs; laxfiske i Svartösundet.
Tjufholmen TiuvhåZmen, nu mera förenad med Sandön genom
ett smalt näs.
Trutören Treutörn; af fågeln trut.
Vattungen Vättången, en mindre holme tillhörig Brändö; i
Norrbottens skärgård ofta förekommande namn.

B ärg.
Abborrkammen Aparrkcvpen Ö.
Albärget (-berget) kbarje Ö.
Alpasbärget (-berget) Allpässbarje Ö.; af lapskt ursprung.
Bjässmyrkammen Biässmöyrkffen N.
Björkbärget (-berget) Biärkbarje Ö.
Björnbärget Biärnbarje Ö.
Blybärget BZöybarje Ö.
Bodbärget (-berget) Båodbarje N.
Borstnäsbärget (-berget) Bårstnäisbarje Ö.
Bovallsklinten Båovålsldinten Ö., bärgtoppen vid fäb o d vallen.
Brattbärget (-berget) Brättbarje Ö., brantbärget.
Brändbärget (-berget) Br,Tdbarje Ö.
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Brännspiken Brcfdspöyken Ö.
Båtsbärget (-berget) Båtsbarje Ö.; antagligen af la. puotso ren.
Degerbärget (-berget) Degerbarje Ö.
Fageråsen Fägerasen Ö., den natursköna bärgåsen.
Flakabärget (-berget) FZåkabarje Ö.
Flakaåsen FZåkaasen N.; af faka flake, fogelgiller. Många

bärg ock myrar äro uppkallade efter detta fångstredskap.
Fliggbärget (-berget) Ö.; af fn. flåg öfverhängande klippa.
Fällbärget Fällbarje N. = svedjefallbärget.
Grankölen GrentiMn Ö., den med granskog beväxta bärgåsen.
Halskölhatten IlkftiVhätten Ö.
Hapbärget (-berget) Ö., beläget vid Hapträsket; om härledningen se Hapträsk (bland »byar ock hemman»).
Hedbärget? (-berget) Häidbarje? Ö.
Hernösandsbärget (-berget) Ö.
Holsterbärget (-berget) Hofterbarje N.; af hofter samling af

större sammanvräkta stenar.
Holsvattenknådden Ö.
Hvinbärget (-berget) Wöynbarje N.; af wöyn fogellek.
Hvitbärget (-berget) Witbarje Ö. Bärg, i hvilkas benämning

»hvit-» ingår, skyldra hvita på afstånd, i följd af att på
samma gång skogen å dem genom brand blifvit förstörd,
äfven matjorden förtärdes, hvadan klippor ock stenar äro
blottade ock genom elden antagit hvit färg. Socknarna
Öfver-Lule, Älfsby, Arvidsjaur ock Jockmock sammanstöta
här uti en gemensam punkt. Lapparna nämna detta 1504
fot höga bärg Stuorvare (storbärget).
Hästbärget (-berget) Häistbarjc Ö.
Diskatabärget (-berget) Illskåtabarje Ö. 111- = oländig.
Jacksbärget (-berget) Ö.
Jouvavare Ö. la. ---- stenskrafvelbärget.
Kaddevare Ö. la. = strandbärget.
Kallasjöbärget (-berget) Kallapbade Ö.
Kilbärget (-berget) Tjilbarje Ö. = k ällbärget.
Klapperbärget (-berget) Mäpperbarje N., cl. v. s. det af större
ock mindre runda stenar bestående bärget.
Klusbärget (-berget) KZeusbarje Ö.; högt, kalt, klippfyldt.
Klöfverbärget (-berget) Möverbarje Ö.
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Hufvud kallas i Lule
ofta kala ock afrundade bärgstoppar (la. Myt)); klöfver
är kanske fsv. klef, klöf klippa?
Klösterbärget K Zösterbade Ö.
Koikiftive Kåjkåjve Ö.; la. ålve bufvud, bärgstopp.
Kolkalbärget (-berget) KåZkaZbade N.
Krokliden Kråoklöyda N. I Lule ock Råne förekommer benämningen lid om bärgen ytterst sällan; i Pite ock i
synnerhet i Skellefte kallas långsluttande, skogväita bärgåsar med detta namn. I Lulemål säges vanligen titiZ (la.

Klöfverhufvudet KZöverheude N. Ö.

tjavelk, fl. selkä).
Krokträskbärget (-berget) Kråokträiskbade Ö. Här mötas Öfver-

Lule, Jockmocks, Gellivare ock Råne socknars rågångar.
Högsta bärget i Lulesoeknarna.
Kusbärget Keusbarje Ö.
Kyrkhällbärget (-berget) Tiörkhäilbarje Ö. Öfver detta bärg

går Jockmocksgränsen.
Kåtabärget (-berget) Kåtabarje Ö., d. ä. lappkåta bärget.
Kälen I. Kölen TiäÄn N., en lång, jämn bärgsrygg.
Lappbärget (-berget) Läppbarje N.
Lappsmickbärget (-berget) Läppsmikkbarje Ö.
Långsundsbärget (-berget) Lägksrsidsbarje ö. = Mjösundsbärget.
Löfhufvudet Lövheude Ö.
Middagsbärget (-berget) Middasbade Ö. Solen visar sig kl.

12 på dagen midtöfver detta bärg från byn Bredåker.
Midskogsbärget (-berget) Miskäosbade Ö.
Mj edsjöklunten M i5Säk onten Ö. ---- långsjöklinten.
Mjösundsbärget (-berget) Misqdsbarje ö. = Långsundsbärget.
Nils-Pärssa-hufvudet (-Perssa-) NiSpäfaheude Ö.
Norrafvabärget (-berget) Nåråvabade 0.
Odjursbärgsknådden (-bergs-) Åodiursbarsknådden Ö. Om namnets härledning se ltdcljaursbärget (bland »byar ock hemman»).
Orrgranbärget (-berget) Orrgrenbarje Ö.
Paglabärget (-berget) PagZabarje Ö.; af lapsk upprinnelse.
Paktevare Ö.; af la. pakte klippa ock vare bärg.
Pesok vare Ö. la. = bärg beväxt med tallskog.
Pinkbärget (-berget) Pög.kbarje Ö.

Pontobärget Påntåbarje 0.; härledes från la.
Sv. tandsm. v.r. 3.

3
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Pultbärget l'ultbarje N.; kanske af la. puolda backe, bärgbacke.
Risbärget (-berget) Röysbarje Ö.
Rusbärget (-berget) Reusbarje Ö.; af la. rensa snöripa.
Råbärget Rabade Ö.; af rå = gräns.
Råkölen RatiäZn Ö.; af rå = gräns.
Rödbärget (-berget) Rödbade Ö. Bärget består af rödaktig
stenart.
Rödekornbärget (-berget) Rödekårnbarje Ö. Ekorre kallas
ekkårn.
Selsbärgen (-bergen) Seilsbarja Ö.
Skrofhufvudet Skrövbeude ö. = det skrofliga hufvudet?
Slyhatten Slöyhätten Ö. Slöy = sumpig mark.
Snöbärget (-berget) Snedbarje N.; af snö.
Sockosbärget (-berget) Ö.; troligen af la. såkats små björkskog.
Storbleset StåekrWese ö.
Stuphatten Steupbätten N., en mycket brant, kal bärgstopp.
Svartbärget (-berget) Svårtbarje ö. Jfr Snartekijles tresk (bland
fisken)?
Svarthufvudet Svårthende Ö.
Tallbärget (-berget) Tållbarje Ö.
Tellbärget (-berget) Tellbade Ö.; kanske af tälle tallskog.
Torrbärgsspolen (-bergs-) Törbärspkan N.
Trollbärget (-berget) Tröllbarje N.
Tvärbärget (-berget) Tvörbarje Ö. = det branta bärget.
Understbärget (-berget) Eundersbarj e Ö. = det nederst (närmast älfven) belägna bärget.
Åbärget (-berget) Abarje Ö.
Åmellanbärget (-berget) Amillabarje Ö. Bärget är beläget
mellan tvänne bäckar.
Öngårdsbärget (-berget) WöyngåZsbarje Ö.; af wöyn fågellek
ock gå risgård.
Örstensbärget (-berget) Eursteinfbade Ö.
Mossar ock ängar.
Almyran kmöyra Ö. Möyra fem. mosse, myr.
Alterbärgsmyran (-bergs-) kterbarsmöyra N.= al b ärgs myren.
Backamyran Bäkkjamöyra Ö. = den af stenba ekar uppfyllda
myren.
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Badstumyran Bastamöyra Ö. Se under Badstuvallen (bland

»byar ock hemman»).
Biänko(s)myran Biällkåosmöyra N.; af biääll skälla för boskap.
Björnfotamyran Biärnfåotamöyra Ö.
Björnmyrorna Biärnmöyren ö.
Degermyran Degermöyra Ö.
Döfvelmyran DöveZmöyra N.; af döve Z bottenlös myrpöl.
Flarkmyran FZärkmöyra N. Ö. = den af små vattenpölar uppfylda myren.
Flarkängarna FZärkaindja Ö..
Fogelsmyran FogeZmöyra Ö.
Fräkendalarna FräikendMan Ö.; af fräken ett slags sjöfoder
(equisetum).
.Fräkenmyran Fräikenmöyra Ö.
Frängsmyran Frägsmöyra N. Ö. = den bördiga myren? Många
ortnamn med sammansättningen Frängs- förefinnas.
Grantolandet Grentåokde N. = den sidlända ock med frodig
granskog beväxta marken. TiLo är en liten gräsbeväxt
skogsdäld.
Gullafvan Gullåvan Ö., uppgrundad äng i Unbyn; måhända
af la. kuolle = fisk.
Gullskäret Gullstjäre N., fast land, äng i Alvik. Om härledningen se föreg.
Gåsmyran Gasmöyra N.
Hömyran Hoimöyra N. Ö.
Illbystjärnmyran (-Mem-) Ö. Ill- i sammansättningar = oländig.
mrået Illratt N. = den lilla af moras uppfyllda ängen.
Kallkällänget Kåltjilaindje N. Källa kallas kåltjil kallkälla.
Kuskmyrorna Ö.
Kusmyran Keusmöyra Ö.
Kvimyran (av-) Kwimöyra Ö.; lär betyda en myr, hvari man
»bär ner».
Kvislan (Qv-) Kwisslan N., en skogsäng i en bäckförgrening.
Kåtamyran Kåtamöyra Ö., lap ekåt a myran.
Kölaltermyran TiMåltermöyra 0., den vid bärgåsen belägna
ock med alskog beväxta myren.
Lappmyran Läppmöyra N. Ö. = den af lappar till renbete
begagnade myren.
Långstarrmyran Lägkstarrmöyra Ö.
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Missendalen MissendaZn Ö.; af missne vattenklöfver (menyan-

thes trifoliata).
Missenrået Missenratt N. Ra n. mindre äng.
Mjälan 1. Mjölen MiMa 1. Mia N., af lerblandad sand bestå-

ende älfstrand, som af vattenflödet så småningom afskäres.
Norrafvamyran Nåråvamöyra Ö.
Nymyran Nöymöyra Ö. = den nyligen till grässlåtter rödda

myren.
Näfvermyran Näivermöyra Ö., antagligen = myr beväxt med

björk, hvaraf näfver tages.
Orrmyran Orrinöyra Ö.; begärligt tillhåll för orrar.
Prästblötan Präisbläuta N., en vidsträckt, till kyrkoherdebostället

hörande äng; fordom ett vatten förenande Luleälfven med
Gammelstadsviken, utgörande då ett af utloppen till hafvet.
Qvimyran se K vimyran.
Qvisslan. se Kvisslan.
Rengårdsmyran ReingåZsmöyra Ö. Rengård = stängsel för
renar.
Riskälmyran RöystiäZmöyra Ö. = myren vid den med ris (lägre
buskväxter) betäckta kölen (bärgåsen).
Rålkmyran RäRmöyra N.; af reak rost i järnhaltigt vatten.
Röjmyran Roimöyra N.; af roi röja, tjäderhöna.
Rörmyran Roirmöyra Ö.; af roir rörvass (arundo).
Skrafvelslyet Skrävveqlöye N., stenig, vattensjuk mark, beväxt med tät småskog.
Skäftesmyran Säftesmöyra Ö.; af Jäfte ett slags fräken (equisetum), som brukas att skura mjölktråg med.
Snåttermyran Snåttermöyra N.; af snättrer hjortron.
Snödmossan Sneudmåsan Ö. = kalmossen.
Starrmyran Stärrmöyra 0.
Stensvad Steinfväd N., en liten stenig ock sidländ dalsänkning.
Stormaran Ståormåran N. = den stora ofruktbara mossen.
Stormyran Ståormöyra Ö.
Storton Ståorthn 0.; om «Lo se under Grantolandet.
Svanamyran Svänamöyra o. Svönomöyra N. Ö., myren där
svanar häcka.
Tortesmyrorna Tårrtesmöyren. Ö.
Tranamyran Trönomöyra N. Ö., för tranor begärligt tillhåll.

NYARE BIDRAG TILL KINNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIF VI. 5.

FOLKETYMOLOGIER
SAMLADE

AF

ADOLF NOREEN.

STOCKHOLM 1888
KONGL. BOKTICYCKERIET
P. A. NORSTEDT & SÖNER.

Som en ringa början till en samling af våra svenska folketymologier meddelas följande lista, upptagande omkring 600
exempel. I fråga om folketymologiens begrepp ock olika
arter får jag hänvisa till min uppsats Svensk folketymologi i
»Nordisk tidskrift» för 1887, 5. 554 if. samt till min recension af
K. NYROPS Sprog-ets vilde skud i samma tidskrift för 1882,
s. 609 if.
Förkortningar som tarfva förklaring:
Andr. Volkset. = ANDRESEN, Ueber deutsche volksetymologie. 3
autl. Heilbronn 1878.
Rydqv. Språkf. = RYDQVIST, Den historiska språkforskning-en.
2 uppl. Sthm 1863.
Sidbl. HSn. = SIDENBLADH, Sveriges härads- och sockennamn.
2 uppl. Sthm 1873.

Absolutist (i nykterhetsfrågan): i Uppsala oppslutist (jfr sluta
opp).
Ackord: på Gottl. afkord (jfr af); se Sv. landsm. I, s. 363.
Ackuschörska: i Uppsala aekusköterska (jfr sköta).
Advent: i Vgötl. årvänta (jfr år ock vänta).
Affekter: i Dal. (Leksand, Rättvik) med betydelsen »åtbörder»

(jfr fäkta); se Norelius i Sv. landsm. II, s. lxxxvi.
Affär: i Värml. (Fryksdalen) afärd (jfr färd); så ock i många

andra svenska dialekter.
Häng är väl (liksom det danska afiang) lånadt från tyskans
ablang, hvilket är en med anslutning till ab gjord halföfversättning af det latinska oblongus.
Akläja (lat. aquilegia) har äfven i rspr. biformen åkerläja (jfr

åker) med anor ända från 1500-talet (Variar. rerum voc.
akerleya).
Aktiv: i Uppl. ock i Kalm. län aktiver med betydelsen »aktsam»
(jfr akta).
Alfabet lär i Dal. (Älfdalen) ha formen talforbet (jfr tala).
Alicante (vin): på Gottl. allekant (jfr all ock kant); se Sv.

landsm. I, s. 363.
Alldeles (jfr del) är en ornbildning af fsv. allaledhis (af ledh

väg).
Allsköns (jfr skön) är egäntligen alls-köns, fsv. alzkyns (af
kyn kön); se Rydqv. Språkf. s. 14 f.
Alseda, ortnamn i Smål., skrifves äfven Alsheda (jfr hed), ehuru
den fsv. formen af namnet är Alfiedha; se Sid bl. IlSn. s. 33.
Alt (på stränginstrument): i Ögötl. ant, associerande sig med
annan, således uppfattad såsom »den andra strängen på

instrumentet».
Amsterdam lär i Ångml. kunna ha formen alsterdam (jfr alstra
ock dam) ock betyda »holländsk raceko» (från Amster-

dam); se Nordlander i Sv. landar'. I, s. 392 not.
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Anbefalla (jfr falla ock prefixet be-) är en sorts försvenskning
g det tyska (an)empfehlen.
Anboren uttalas ofta med långt a (jfr anor), men är egäntligen
ett lån från tyskans angeboren.
Andakt: i Vmanl. med betydelsen »varsamhet» (jfr akta); se

Västmanl.-Dala landsmålsförenings saml. t. en ordbok öfver
landsmålet i Västmanland och Dalarne 1, s. 8.
Anrikning (i en grufva): i Falun aiaritning (jfr rita); se Norelius
i Sv. landsm. II, s. lxxxvi.
Ansjovis: flerestädes dialektiskt ansjofisk (jfr fisk); kan möjligen
bero på inflytande af det tyska dialektiska ansehollsch.
Antikrist: i Vgötl. andekrest (jfr ande) med betydelsen »obändig
person» (»en orolig ande»); se signaturen R. i tidningen
Vårt land 5/1, 1887.
Antimonium crudum (medikament): i Ångml. timodikrut (jfr krut);
se Modin i Sv. landsm. VII. 2, s. 21.
Antingen (jfr ting) utgår från fsv. ant(v)iggia »det ena eller
andra af tvänne». Då redan Upplandslagen har formen
antvingia, så kan ng icke till sin uppkomst bero på ordets
association med det fsv. ping (med p ock utan v). Snarare
är det väl att sammanställa med ng i sådana fall som de
vulgära småningom jämte smånigom, härting för härtig o. d.
Antonia uttalas i Vgötl. Antonia (jfr nie) ock anses vara synnerligen lämpligt såsom namn på nionde barnet i en familj,
om det är en flicka; se R. i Vårt land 5/10 1887.
Appeltofft (släktnamn): i Vgötl. Äpplatofs (jfr tofs); se R. i
Vårt land 5/u, 1887; — Appeltopp (jfr topp) i Kahn.
Apropå: på Gottl. appert (d. v. s. ampert) på; se Sv. landsm.
I, s. 363.
Armborst (jfr arm ock borst) är länadt redan i fsv. tid från
det mit. armborst, en folketymologisk ombildning af medeltidslatinets arbalista, äldre areuballista.
Armbåge (jfr arm) af äldre al(n)boghe. Rydqv. IV, s. 313 uppger,
dock utan anförande af citatställe, från äldre tid en förmedlande form almboghe.
Armod uppfattas nu ofta som en sammansättning af adj. arm
ock mod, men är lånadt från det medellågtyska armöt.
I fsv. ägde ordet en sällsynt biform armölm, beroende på
association med möpa möda.
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Assurera: i Vgötl. askerera (jfr aska) i betydelsen »brandförsäkra»;

se R. i Vårt land 5/ „ 1887.
Astrakan: i Vgötl. m. fl. trakter extrakan (jfr extra).

Baklänges: på Gottl. (Fårö) baklandis (jfr länd); se Sv. landsm.
I, s. 362.
Balansera: i Uppl. baklansera (jfr bak); se Lindal i Upl. fornm.fören. tidskr. V, s. 128.
Bantler: i Värml. (Fryksdalen) bandolär (jfr band ock lär läder),
dock icke utgående från riksspråkets form, utan från en
som stått närmare det tyska bandelier, hvarifrån vi lånat
uttrycket.
Barbaka i uttrycket »rida b.» har mycket ofta biformen barbacka (jfr backe).
Barlast (jfr bar) är väl, trots formens ålder — den träffas
redan i Skånelagen — en ombildning af ballast, såsom
detta etymologiskt oklara ord beter både i ty. ock eng.
Bassäng: på Gottl. badsäng (jfr bad ock säng); se Sv. landsm.
I, s. 364.
Bedarra (jfr darra) är lån från det lågty. bedaren lugna.
Befalla (jfr falla) är en ombildning af det äldre fsv. befala,
lånadt från mlt. bevalen (= ty. befehlen).
Berberis uppfattas i flere dialekter, t. ex. i Sdml. ock Värmt.,
såsom en sammansättning med ris ock aksentueras i öfverensstämmelse därmed så, att ris får den tonvikt, som
plägar tillkomma senare sammansättningsleden i ett sammansatt ord.
Bergamotter: på Gottl. päramutter (jfr päron); se Sv. landsm
I, s. 363.
Besman får ej sällan pluralformen besmän, hvilken utvisar association med man, pl. män. På Gottl. (Fårön) har ordet
fått formen bismid (jfr smid smed); se Sv. landsm. I, s. 362.
Betlehem uppfattas ofta som en sammansättning med det sv.
hem, ehuru det är ett hebreiskt Bet-lehem; se TEGNÉR,
Hemmets ord s. 6.
Bibliotek: i Uppl. bibelaptek (jfr bibel ock aptek apotek),
knappast beroende på tyskt inflytande, ehuruväl samma
folketymologi i tyska dialekter förekommer.
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Bicykel: i Stockholm bäreirkel (jfr bära ock cirkel).
Bilinervatten: i Uppsala m. fl. orter berlinervatten (jfr Berlin).
Birgitta är en redan i fsv. tid gjord ombildning af det ur-

sprungligen utländska Brigitta i öfverensstämmelse med
mansnamnet Birger, en ombildning som — enligt hvad
lektor M. LUNDGREN för mig påpekat — låg så mycket
närmare till hands, som den 'näst bekanta innehafvarinnan
af namnet, den heliga Birgitta, var dotter af en Birger.
Blåkulla: i Värmd. (Fryksdalen) blackhuul (d. v. s. blockhålet);
se Sv. landsm. II. 2, s. 8. Äfven rspr. blåkulla torde
innehålla en folketymologi (jfr blå), då väl ordet på ett
eller annat sätt sammanhänger med det tyska Blocksberg.
I folkböcker, tryckta 1837 ock 1846, förekommer också
stafningen Blockkulla (se BÄCKSTRÖM, Sv. folkböcker II,
s. 117).
Bocköl (jfr bock) är ett lån från tyskan, hvars book(bier) är
en förkortning af aimboek (uppfattadt som ein book),
d. v. s. öl från staden Eimbeck; se Andr. Volkset. s. 181.
Bogsera: i Medp. med bet. »bocka sig»; se Sv. landsm. I, s. 581.
Bohus (jfr bo) af fsv. Baghahus.
Boltzins: i Stockholm Bållskjuts (jfr ball ock skjuts).
Bon chrUtien: i Uppl. bunkakäng (jfr bunke ock känga).
Bondpraktika: i Dal. (Leksand) ock Vgötl. bondpratika (jfr prat)‘;
se Norelius i Sv. landsm. II, s. lxxxvi; R. i Vårt land 5/
1887.
Bon mot får i slangspråket ofta heta bångmål (jfr mål).
Bonsjur (rock): i Bob. bangsjuA (jfr bange lit på kläder ock
sjula skyla); se Sv. landsm. 1, s. 683.
Bonstorp, ortnamn i Srnål., skrifves äfven Bondstorp (jfr bonde),
trots den fsv. formen Bodhingsthorp; se Sidbl. HSn.
s. 39.
Brandstad (jfr brand), ortnamn i Skåne, är en ombildning af
det fda. Brunestathe; se Sid bl. HSn. s. 39 f.
Bredvik, ortnamn i Vgötl., har biformen Brefvik (jfr bref) trots
det fsv. Bredhowiika; se Sidbl. HSn. s. 40.
Brigitta se Birgitta.
Brinnbär (Värml., Fryksdalen) ock brännbär (Jämtl.) »hallon»
äro omtydningar, efter resp. brinna ock bränna, af ett
brindbär, hvari ingår ett urgammalt, i våra nordiska dia-
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lekter ännu bevaradt ord brinde älghanne (se Noreen i Sv.
landsm. IV. 2, s. 24; Rietz s. 52; Bugge i Bezz. beitr. III,
s. 99). Att ett annat sv. dialektiskt namn på samma växt,
bringbär, ock det fornnorska bringr äro af samma upprinnelse, framgår däraf, att älghannen i norska dialekter
(Österdalen) har namnet bringe (se Aasen, Ordb. s. 80).
Detta växtnamn utgår sålunda från ungefär samma åskådningssätt, som gifvit upphof till det tyska namnet himbeere
(äldre hindbeere), det danska hindba3r ock det skånska
hingbär.
Budget uttalas oftast som en sammansättning af bud ock get,
men är lånadt från det engelska budget.
Buldan: i Boh. bondal (jfr bonde); se Sv. landsm. I, s. 683.
Bunkello, ortnamn i Skåne, skrifves äfven bunkellod (jfr flod);
se Sidbl. HSn. s. 41.
Bysatta (jfr by) beror väl på oriktig utläsning af det medellågtyska bysetten (äfven skrifvet bisetten, vårt bisätta)
»sätta in», »sätta undan», hvarifrån ordet af oss lånats; jfr
TAMM, Om tyska prefix s. 16.
Bäckseda, ortnamn i Smål., skrifves äfven Bexheda (jfr hed),
trots fsv. Becksid; se Sidbl. FISn. s. 33.
Bajerskt öl: på Gottl. baiskt (d. v. s. beskt) öl; se Sv. landsm.
I, s. 363.

Canterbury uppträder i fsv. under formen Cantarbiwrgh (jfr
bicergh bärg); se Rydqv. II, s. 279.
Carolina se Gustavianum.
Cassia llstula (medikament): i Ångra]. tissel tassel; se Modin i
Sv. landsm. VII. 2, s. 23.
Centrumborr: i Bob. setronebar (jfr citron); se Sv. landsm. 1,
s. 683.
Champinjon: i Uppl. svampinjon (jfr svamp); se Sv. landsm. 1,
s. 605; — likaså i Vgötl. svampion; se R. i Vårt land % 1887.
Char å banos: i Vgötl. skaravagn (jfr Skara ock vagn); se R.
i Vårt land 5/„ 1887.
Charkuteri: i Uppsala skärkötteri (jfr skära ock kött). I Vgötl.
kallas charkuterihandlanden för själfkuttaren (jfr själf ock
kutta springa).
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Chasseur (släktnamn): på Gottl. Kassör; se Sv. landsm. 1, s. 364.
Chikan associeras i Uppl. med skicka ock får betydelsen »försändelse», »något tillskickadt».
Chikanera: i Smål. oskickanera (jfr oskick).
Chytrens (släktnamn): i Ögötl. Tjugetreus, i Kalmartrakten
Tjutreus (jfr tjugo ock tre).
Civilisation: dialektiskt silfverisation (jfr silfver); se GEETE i

Yulqveillen för 1881, s. 10.
Claris majorum exemplis, inskriften å riddarhuset i Stockholm,
öfversättes af Stockholmsgaminerna med »ta en klar (= en
sup) på majorernas exempel».
Danzig förekommer på 1500-talet skrifvet Danske (jfr dansk);
se Linkö pings biblioteks handlingar .1, s. 119.
Daug (släktnamn): i Upp!. Dågg (jfr dogg hund).
De Mare (släktnamn): i Kalmartrakten Dömmare (jfr dömma),
i best. form Dömmarn.
Diariibevis: i Bob. diarebevis (jfr diarré); se Sv. landsm. I, s. 683.
Diarré: i Uppl. diaref (jfr buk-ref) eller diaröf (jfr röf anus).
Difteri: i Uppl. (Danderyd) gifteri (jfr gift); se M—e i Ny
ill. tidn. 19/, 1887.
»Distingeradt utseende» omstöpes af Stockholmssjåaren till »distilleradt utseende»; se Sv. landsm. I, s. 615.
Distrikt: i Värml. (Fryksdalen) jistrek (jfr ji gifva ock strek
streck); likaså i Dalsl. jestrek, Små!. jestreck.
Dofhjort (jfr dof) utgår frän äldre *dåhjort (danska daahjort,
äldre blott daa, eng. doe).
Dokument: dialektiskt domkument (jfr dom).
Domherre uttalas nu med slutet o-ljud, som om orden vore
sammansatta med dom (omdöme), då de i stället
Domkyrka
ursprungligen innehålla dom (med å-ljud; ty. döm,
Domprost
fr. döme) biskopskyrka.
Drabant: i Hall. uttaladt dreibant (jfr dra draga) ock med betydelsen »lathund», person som »drar benen efter sig».
Dressin: i Ögötl., Vgötl. ock Gästr. drasin (jfr dra draga).
Dromedar: i Värml. (Gillbärga) drommEaidaZe (jfr drommeZ
drummel ock da Z dal).
Dynamit: i Dalsl. dånamit (jfr dån).
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Edsele, -ortnamn i Vnorrl. län, skrifves stundom Edsleö (jfr ö);
se Sidbl. HSn. s. 44.
Edsleskog, ortnamn i Dalsl., skrifves äfven Hesselskog (jfr
fsv. Mede skogher hasselskog), trots fsv. Ezlaskogh; se
Sidbl. HSn. s. 44.
Edsöre uppfattas af mången som en sammansättning med öre,
men det är i stället att etymologiskt uppdela i ed-söre
(besläktadt med svära); se Rydqv. Språkf. s. 12 f.
Ekipage: i Vgötl. likepasj (jfr åka); se R. i Vårt land 54, 1887.
Ekorre: i Dalsl. ilekon (jfr ila). Ekorre själft torde af mången
uppfattas som en sammansättning ek-orre, men ordet hette
i fsv. ikorne, ock det torde harva lika litet att skaffa med
ek som med orre.
Eldmörja, redan i fsv. eldmyria, torde vara en på association
med eld beroende ombildning af ett fsv. *emyria, isl.
eimyrja, af hvilket äfven i andra germ. språk träffas spår
(se Kluge i KZ. XXVI, s. 84).
Elektricitet: i Värml. (Gillbärga) elaktris (jfr elak).
Elfva se älfva.
Embarras: på Gottl. amberad (jfr rad); se Sv. landsm. I, s. 363.
Enkanneligen torde nu associeras med verbet kan, med hvilket
det intet har att skaffa, såsom framgår af den äldre formen
fsv. enkanlika, isl. einkanlega, sammanhängande med adverbet isl. einka »specielt» ock vårt svenska enkom.
Enstöring (jfr stör) hette i fsv. enstöDinger (isl. einstakingr).
Eringsboda, ortnamn i Blek., skrifves äfven Eriksboda (jfr Erik);
se Sidbl. HSn. s. 45 f.
Erinra har i äldre svenska formen erhindra (jfr hindra).
Esse i uttrycket »vara i sitt esse» torde nu uppfattas som
varande den latinska infinitiven esse, men utgår nog i stället
från det franska aise i frasen »etre it son aise».
Essentia dulcis (medikament): i Ångml. sinkadunsen.(jfr sink);
se Modin i Sv. landsm. VII. 2, s. 23.
Experiment: i Värml. (Fryksdalen) pelement (jfr peel peta,
fingra); se Sv. landsm. II. 2, s. 53.
Express: på Gottl. exbref (jfr bref) i betydelsen expressbud.
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Falaska har i flera. ordböcker (t. ex. Sjögrens, Dalins) biformen
fallaska (jfr falla); se Nordins i Sv. landsm. II, s. lxxxvi.
»Falka på något» associeras nu med falk, men kommer af fal
»till salu» (»falka, tinga på det faalt är», Spegels ordbok);

se Norelius i Sv. landsm. II, s. lxxxvi.
Fanera: i Bob. finera (jfr fin); se Sv. landsm. I, s. 683.

Fantisera har i Värml. betydelsen »tigga», »vara landstrykare»
(jfr fante tiggare, trashank, landstrykare).
Farpiwgn, fsv. personnamn, har biformen Fardimkn genom association med ditekn djäkne.
Faskin: i Vgötl. kvastin (jfr kvast); se R. i Vårt land 5/ 1887.
Fason: på Gottl. (Fårön) förson i analogi med de många ord
som börja på för-; se Sv. landsm. I, s. 363.
Fastlagen (jfr lag), ombildning af det medellågtyska vastelavent
fettisdag.
Fenkål (jfr kål) är ett län från det lågtyska fenkohl, en folketymologisk ombildning af det latinska feniculum. På
Gottl. har ordet omstöpts till fännikokål (jfr fannika).
Filipstad får stundom i Värm). heta Fyllbyttestad (jfr fyllbytta
fyllhund), hvilket väl dock icke är en folketymologi, utan
en folkvits.
Fingerborg: i mänga dialekter fingerborr (jfr borr).
Fiskmås: i Vmanl. fiskmåns (jfr Måns).
Fjäril: dialektiskt fjäderalde m. fl. dylika former (se Rietz s.
143), beroende på association med fjäder.
Fleetwood (släktnamn): i Ögötl. Flyttfot (jfr flytta ock fot), i
Värml. Fläckfot (jfr fläck), Smål. Fleckfot (jfr flocka flicka).
Flegmatisk: i Skåne fiängmatisk med betydelsen »som flänger
i väg».
Flintskallig (jfr fint, flinta) af fsv. fiinskallotter (jfr det da.
fienskalle ock det no. adjektivet flen bar).
Flottyr är förmodligen en genom påvärkan af flott uppkommen
ombildning af det franska friture.
Flaokföyre si (Gottl.) gifva sig till underhållstagare hos annan
person, har etymologiskt ingenting med fläck att göra,
utan är identiskt med det no. fietföra seg, fsv. flatförws
af ficet, fiat hus; se Sv. landsm. I, s. 364.
Flädermus (jfr fäder) är redan i fsv. tid lånadt från mht. vledermils (af vledern fladdra).

"VI. 5

FALASKA-FÖRSAGD.

11

Fortepiano: i Värml. m. fl. landskap förtipiano (jfr förti fyrtio);
i Stockholm lär äfven formen porterpiano (jfr porter)
kunna förekomma.
Fotogen: i Hall. förtisken (jfr förti fyrtio ock sken). Association med sken förekommer äfven i många dialekter, som
ej ändra ordets form.
Framdeles är en redan i fsv. tid företagen ombildning (efter
del) af fsv. framlepis (af lep väg); se Rydqv. V, s. 144.
Fridene, ortnamn i Vgötl., skrifves äfven Fridened (jfr Ed), men
hette i fsv. tid Fridhini; se Sidbl. HSn. s. 49.
Friherrinna: dialektiskt friarinna (jfr friare; »hon fick det namnet, för det hon friade själf», heter det stundom); jfr i
Ångml. friarinnans gulddroppar, se Modin i Sv. landsm.
VII. 2, s. 21.
Frottera: i Stockholm äfven fiottera (jfr flott).
Frukost: associeras nu möjligtvis med fru, men hette fordom
frokost ock är lånadt från det lågtyska froukost (jfr ty.
friihstilek), således »tidig måltid».
Pryde, ortnamn i Smål., skrifves äfven Fryeled (jfr Ed), trots
fsv. Fröale; se Sidbl. HSn. s. 50.
Frös(t)hult, ortnamn i Västrnanl. län, är en ombildning efter
hult af fsv. Fröstolft; se Sidbl. HSn. s. 50.
Frösve, ortnamn i Vgötl., skrifves äfven Frösved (jfr ved), trots
fsv. Frösvi; se Sidbl. HSn. s. 51.
Fundation: i Medp. med betydelsen »funderande»; se Sv. landstn.
I, s. 579.
Furage: i Värml. (Fryksdalen) foras (jfr for foder).
Färnbock (jfr bock) af Fernambueo-färg.
Följeslagare (jfr slag, »slå följe))) af fsv. fölghis-laghi, d. v. s.
följeskamrat; se Rydqv. Språkf. s. 19.
Följetong: i många dialekter med betydelsen »åtföljande skara»,
»följe».
Förkolna (jfr kol) är väl, såsom allmänt antages, att härleda af
det fsv. kolen, biform till kulen.
Förlåt (jfr låta för) hette ännu på 1700-talet förlott (se Rydqv.
V, s. 161) ock är sålunda sammansatt med lott.
Försagd (jfr säga) är en ombildning af det ty. verzagt.
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Gallskrika torde af mången associeras med galla, gall-sprängd,

men är i stället besläktadt med adjektivet gäll ock det
gamla verbet gälla (gall, gulla) »skälla», avina» o. d.;
jfr Nordins i Sv. landsm. II, s. lxxxvi.
Galosch: dialektiskt gatlosch (jfr 'gata).
Garddizekn, fsv. personnamn, är en ombildning af lat. Gardianus
efter analogi af ditekn djäkne.
Geintschein (släktnamn): i Vgötl. dels Järnskänk (jfr järn ock
skänk), dels Skinnkäng (jfr skinn ock känga); se R. i
Vårt land 51 1887.
Gemsjö, ortnamn i Blek., skrifves ock Jämshög (jfr jämn 'ock
hög), trots fsv. Gkemsöö; se Sidbl. HSn. s. 52 f.
Geografi: dialektiskt jordgrafi. (jfr jord).
Gertrnd stafvas i Östra Emterviks (Värml.) kyrkobok för 1707
Hjertrud jfr hjärta).
Glosögd (jfr glo) är en ombildning af ty. glotzäugig.
Grand betel: i Stockholms folkspråk Grant hotell (jfr grann)
eller ock Granhotellet (jfr gran).
Gredböck, ortnamn i Vgötl., skrifves ock Grefbäck (jfr grefve),
men är det fsv. Grytebcek; se Sidbl. HSn. s. 54.
Groblad (plantago) heter äfven grodblad, hvilken senare form,
om också den numera torde associeras med groda, dock
enligt FRIES (Ordb. öfver sv. vä,xtn.) skall ursprungligen
sammanhänga med isl. grar läkning, groning.
Grofvare, ortnamn i Älfsborgs län, skrifves också Grofvared
(jfr Ed), men är fsv. Grovara; se Sidbl. HSn. s. 55.
Gröngöling associeras nu otvifvelaktigt med adjektivet grön,
men innehåller — enligt en af lektor BRÅTE uttalad mening
— nog såsom första sammansättningsled samma substantiv
grön »skägg», som ingår i det likbetydande danska gramskolding, eg. »skägg-skallig person», ock det isländska gr9nsprettingr »en hos hvilken skägget håller på att spritta fram».
Grötmyndig (jfr gröt) är en ombildning af ett lågtyskt grötmundich (af gröt stor).
Gndbrand stafvas i Östra Emterviks (Värml.) kyrkbok för år
1707 Guldbran (jfr guld).
Gnstavianum ock Carolina (de båda bekanta byggnaderna i Upp_
sala) ha i Västmanland fått uppträda såsom paret Gustaf
Jansson ock Karolina.
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Gutår associeras nu med tår (i »en tår på tand» o. d.), men är
ursprungligen en sidoform till godt år; se NOREEN, Ord-

dubletter i nysvenskan s. 25; Kock i Ark. f. nord. fil. IV,
s. 178 ock Sv. akc. II, s. 414.
Gymnastik: i Värml. jämnasteg (jfr jämn ock steg); se Nya
Vermlandstidningen för 1883, nr 67; — i Upps. best. f.
jämna stigen (jfr stig).
Gårdveda, ortnamn i Små!., skrifves äfven Gorrveda (jfr gorr),
trots fsv. Gardwidhe; se Sidbl. HSn. s. 56.
Gäldstuga (jfr gäld) är det äldre gillestuga, hvarifrån direkt
förskrifver sig det äfven nu stundom förekommande uttalet gillstu; se Rydqv. V, s. 238.
Gösens, ortnamn i Älfsborgs län, skrifves ock Gäsened (jfr Ed);
se Sidbl. HSn. s. 56.
Göksvala (jfr gök ock svala), ortnamn i Närke, är ombildadt af
fsv. Gylswara; se Djurklon i Sv. landsm. I, s. 551.
Gösslunda, ortnamn i Vgötl., skrifves äfven Jösslunda (jfr Jösse),
men iir det fsv. Göthislunda; se Sidbl. HSn. s. 56 f.
Göte«, ortnamn i Vgötl., skrifves ock Götened (jfr Ed); se
Sidbl. HSn. s. 57.
Göteve eller Göteved (jfr ved), ortnamn i Vgötl., är det fsv.
Göthevi; se Sidbl. HSn. s. 57.
Haekva, ortnamn i Örebro län, skrifves äfven Hackvad (jfr vad )
trots fsv. Hakua; se Sidbl. HSn. s. 57.
Halmpapper har den icke sällsynta biformen hamppapper (jfr
hampa) ock den mindre vanliga handpapper (jfr hand).
Hamilton (släktnamn): i Uppl. Hammiltång jfr tång), i Värm).
(Fryksdalen) Hammertang (jfr hammer hammare ock
tang tång).
Handsol uppfattas stundom som en sammansättning med öl, men
är att etymologiskt uppdela i hand-söl, där senare delen
sammanhänger med sälja ock salu; se Rydqv. Språkf. s. 13.
Hantera, vanligen skrifvet handtera, kommer ej af hand, utan
är lån från mlt. hantören »ombesörja», »sköta», som i sin
tur är lån från fr. hunter »ofta besöka».
liassle, ortnamn i Vgötl., skrifves äfven Hassled (jfr led) trots
fsv. Raske; se Sidbl. HSn. s. 58.
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Hatt i uttrycket »vara karl för sin hatt» är en oriktig öfversättning af ty. hut »vakt», »post» i frasen »kerl ftir seine
hut»; se NYROP, Sprogets vilde skud s. 91.
Haveri torde nu ofta associeras med haf, men är lånadt från
det holländska haverij (fr. avarie).
Helleday (släktnamn): i Närke Häljedal (jfr hälg ock dal).
Hellvi, ortnamn på Gottl., skrifves äfven Hellvik (jfr vik), trots
fsv. Helgovi; se Sidbl. HSn. s. 59.
Hemorroidalsalva: dialektiskt himlaröd dragsalva; se GEETE i

Yulqvällen för 1881, s. 10.
Henschen (släktnamn): i Uppl. Hönsehen (jfr höns).
Herkebärga, ortnamn i Uppl., kallas äfven Herkulsbärga (jfr
Herkules), men är det fsv. Merkebeerga; se Sidbl. HSn. s. 60.
Herrestad (jfr herre) eller Härstad (jfr hår), ortnamn i Ögötl.,
är det fsv. Hwrestadhe; se Sidbl. HSn. s. 60.
Herrskap associeras, såsom stafningen utvisar, med herre, men
är lånadt från ndt. hersehap af hår (nht. hehr).
Herska stafvas någon gång herrska, hvilket tyder på association
med herre. Ordet är lånadt från ty. herrsehen, en ombildning (efter herr) af mbt. hårsen af hår (nht. hehr).
Hilleshög (fsv. Hildishög), ortnamn i Stockholms län, har biformen Hillersjö jfr sjö); se Sidbl. HSn. s. 60.
Hjorted, ortnamn i Smål., skrifves äfven, ehuru sällan, Hjorthed,
(jfr hed); se Sidbl. HSn. s. 61.
Hjorthornsalt: i Värm!. hjortronsalt (jfr hjortron).
Hoby, ortnamn i Skåne, skrifves äfven Hofby (jfr hof), trots fda.
Hoby; se Sidbl. HSn. s. 61.
Hoffmans droppar heta i Värmt. Hoppmans dr. (jfr hopp).
Hohenhausen (släktnamn): på Gottl. Koenheusen (jfr ko ock
heus hus); se Sv. landsm. 1, s. 364.
Hotell: i Vgöti. teholl, d. v. s. tillhåll.
Hudens (fsv. Fludyne), ortnamn i Älfsborgs län, skrifves äfven
Hudened (jfr Ed); se Sidbl. HSn. s. 63.
Humör: på Gött'. (Fårö) umhöyr (jfr um om ock höyre höra);
se Sv. landsm. I, 8. 363.
Husar: på Gottl. (Fårö) hushare (jfr hus ock hare); se Sv.
landsm. I, s. 362.
Husbloss (jfr hus ock bloss) för husblås af ty. hausblase, d. v. s
simblåsa på fisken hausen; se Rydqv. V, s. 238.
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Hvetebröd: i Dal. hvittbröd (jfr hvit).
Hyacint: i Vgötl. högasint (jfr hög); se R. i Vårt land 5/D, 1887.
På Gottl. förekommer ögensint (jfr öga).
Hypotekslån: i Bob. dibeteksiån (jfr debet); se Sv. landsm. I, s.683;
— i Vgötl. apotekslån (jfr apotek); se R. i Vårt land 5110 1887.
Hårstad se Herrestad.
Uslig, ortnamn i Skåne, har biformen Hårslöf (jfr hår) trots
fda. Hygslef; se _Sidbl. HSn. s. 64.
Hälgefinndra är en ombildning efter hälg af det kanske lika
vanliga hälleflundra (jfr danska hellefiyndre), sammanhängande med isl. hellir håla.
Hällaryd (jfr häll), ortnamn i Blek., är en ombildning af fsv.
Helgerydh; se Sidbl. HSn. s. 59.
Hällebärga (jfr häll), ortnamn i Smål., är det fsv. Heelghabergha;
se Sidbl. HSn. s. 59.
Hängmatta (jfr hänga ock matta) är lån från ty. hängematte, en
folketymologisk ombildning af det holländska hangmac
(fr. hamae), lånadt från Sydamerika; jfr. Rydqv. V, s. 238 f.
Härbärge (jfr härberge) eller Herrbärga (jfr herre), ortnamn i
Ögötl., är det fsv. Haarberga; se Sidbl. HSn. s. 64.
Härbärgera: i Värml. (Fryksdalen) husbärgera (jfr hus); se Sv.
landsm. IL 2, s. 28.
Harene, ortnamn i Älfsborgs län, skrifves äfven Härened (jfr
Ed), trots fsv. Merene; se Sidbl. HSn. s. 64.
Härlig skrifves äfven herrlig på grund af association med herre.
Ordet är lånadt från ty. herrlieh, en folketymologisk ombildning (efter herr) af nåt. hårlieh (af hår, nht. hehr).
Högernd (jf'r hög), ortnamn i Värml., är ombildadt af det fsv.
Hudherudh; se Djurklou i Sv. landsm. 1, s. 552.

Illfänas (jfr fä) hette förr illfägnas.
Indebeton (släktnamn): i Vgötl. Onda bettet; se R. i Vårt land
1887.
Informator: på Öland imatere (jfr mata i); se BODORFF, Folkspråket på Öland s. 3; — i Uppl. Inneförmaten (d. v. s. inne
för maten); se Lindal i Upl. fornm.-fören. tidskr. V, s. 128.
Ingeniör uppfattas dialektiskt såsom en geniör ock får därför
formen geniör (sehinör o. d.).
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Inmarig har stundom biformen illmarig (jfr illa).
In natura lär i Ögötl. kunna af allmogen omstöpas till i sina
ture (d. v. s. i sin tur), då fråga är om utbetalning af
liiner »in natura)).
Inpiskad: dialektiskt inpiskad (jfr illa).
Inquiet: i Värml. hinkiätt (jfr hinke försinka) med betydelsen
»orolig», »ifrig att komma åstad».
Inspektor uppfattas dialektiskt som en spektor ock får därför
formen spektor.
Inventarier associeras dialektiskt med in, hvilket ger anledning
till frasen »ut- ock inventarier».
Inventera har på Gott]. betydelsen »invänta»; se Sv. landsm.
I, s. 364.
Isänder har någon gång biformen isönder genom sammanblandning med sönder; se Rydqv. Språkf. s. 17.
Jalapa(rot): i Ängml. jeloppa(pulver), såsom af je gifva ock

loppa; se Modin i Sv. landsm. VII. 2, s. 22.
Jerbo, ortnamn i Älfsborgs län, skrifves lifven Järnbo (jfr järn),
men hette redan i fsv. tid Jerbo; se Sidbl. HSn. s. 66.
Jeremiad: i Uppl. jämmeriad (jfr jämmer).
Jerusalemssoppa är en på utländsk, troligen engelsk, botten gjord
folketymologi. Första sammansättningsleden är ursprungligen det ital. girasolo (solvända, helianthus); se Andr.
Volkset. s. 34.
Jordgumma (jfr jord) är utan tvifvel, såsom redan IHRE förmodat, en ombildning af ett äldre jodmoder (jfr da. jordemoder, men isl. j6åni65ir), bildadt af fsv.
(is!. ja) barn.
Jupiter, såsom planetnamn, omstöpes i Ögötl. till Julpetter (jfr
jul ock Petter).
Jurist lär af obildadt folk någon gång stafvas djurist (jfr djur),
hvilket dock torde vara ett fall af folkvits.
Kabinett förekommer i Värml. (Irryksdalen) såsom namn på. det
tyg, som annars kallas kasinett.
Kalabaliken: i Upp!. Karlabaliken (jfr Karl XII).
Kalileka (caltha palustris) heter i Värml. (Fryksdalen) kabbelök
(jfr lök). Visserligen är ordets ursprung obekant, men en
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jämförelse med namnets former i andra nordiska dialekter
(se JENSSEN-TUSCH, Nordiske plantenavne s. 45 ock 292)
synes gifva vid handen, att äfven riksspråkets form beror
på en folketymologi efter kalf (ock leka?).
Kalikå: i Ögötl. kalfko (jfr kalf ock ko).
Kalkyler lär i Stockholms folkspråk kunna förekomma i betydelsen »kalla kårar» (som gå en öfver ryggen); se
HILDEBRAND, Från äldre tider s. 221.
Kalsonger lär man kunna få se stafvadt af obildadt folk karlsånger (jfr karl).
Kamillblommor: i Vgötl. kamelblommor (jfr kamel); se R. i Vårt
land 5/10 1887.
Kammarduk (jfr kammare) är lån frän ty. kammertuch, folketymologiskt (efter kammer) ombildadt af Kamerich-tuch,
d. v. s. tyg från Cambray (jfr den svenska biformen kambrik); se Andr. Volkset. s. 174.
Kanfas: i Upp!. kantfast (jfr kant ock fast).
Kappsäck (jfr kappa) är möjligtvis (?) en ombildning af det ty.
knapsack matsäcksväska.
Karbas: på Gottl. (Fårö) karbits (jfr bitas); se Sv. landsm. I, s. 363.
Karolina (i biljardspel) är lån från ty. Karoline, en ombildning
af Caramboline; se Andr. Volkset., s. 186.
Kastrull: i Uppl. kastrulle (jfr kasta ock rulle); se Lindal i
Upl. fornm.-för. tidskr. V, s. 128.
Keksholm (i Finnland) är en ombildning efter holm af det finska
namnet Käkisalmi.
Kelfvene, ortnamn i Vgötl., skrifves ock Kelfvened (jfr Ed); se
Sidbl. HSn. s. 70.
Iiina(-bark), lån från ty. China(.rinde), en ombildning af' växtens
peruvianska namn quina(-quina); se Andr. Volkset. s. 151.
Knäfvelborr (jfr borr) för äldre knäfvelbår, ännu äldre -bårdh
(Variar. rerum voc.), lån från ty. knebelbart.
Knöl med betydelsen (i slangspråk) »berusad» är en ombildning
af det tyska kniill med samma betydelse.
Kolokvint(droppar) är en ombildning af (tinctura) colocynth. (compos.). Att formen associeras med kvint (på fiol), framgår
af en annan, ångermanländsk, benämning på samma sak:
llolsträngsdroppar; se Modin i Sv. landsm. VII. 2, s. 22.
Sv. landsm. VI. .5.
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Konga härad i Stnål. har intet att göra med konung, utan är
fsv. Kurunga härad; se Sidbl. HSn. s. 71.
Konkurs: på Gottl. komkuss, i Smål. kumkuss (jfr komma); se
Sv. landsm. I, s. 364; — i Boh. kollkurs (jfr ikoll omkull);

se Sv. landsm. I, s. 682.
Konvalje: på Gott!. (Fårö) kjuningaval (d. v. s. konunga-val);
se Sv. landsm. I, s. 363.
Kopparslagare (i hufvudet) är lånadt från det mit. koppersleger,
omtydt genom association med kop (ty. kopf) hufvud.
Kopparstick har i äldre svenska stundom (t. ex. hos Tessin)
formen kopparstycke (jfr stycke); se Norelius i Ark. f.

nord. fil. I, s. 222; — likaså nu för tiden i Möre.
Korfgardet (jfr korf) i Stockholms folkspråk är en ombildning
af corps de garde. Uttrycket har sedan föranledt, att
korf fått betydelsen »gardist».
Kristbärg i Ögötl. ock Kristdala i Små!. skrifvas äfven Krigsbärg ock Krigsdala (jfr krig), men hette fordom Cristbsergha ock Christdala; se Sidbl. HSn. s. 71.
Kristinehamn i uttrycket »kors i Kristinehamn!» är en, troligen
från början medveten ock eufemistisk, ombildning af Kristi
namn; se M—e i Ny ill. tidn. 26/7 1884.
Kromsyra: i Dal. kronsyra (jfr krona); se Norelius i Sv. landsm.

II, s. lxxxvij.
Kryptkyrka: i Skåne kraftkyrka (jfr kraft); se TAMM, Fornnordiska ferninina afiedda på ti och på ipa s. 48.
Kungälf (jfr älf) är en ändring af det äldre Kungelle (på 1500talet), fsv. Konunghoalla.
Kurbits: i Värm]. krukbiss (jfr kruka).
Kvint (på stränginstrument): på Gott!. (Fårö) tvint (jfr tvinna);
se Sv. landsm. I, s. 363.

Kvistabad risbastu (dialektiskt) ombildas i Skåne (Vemmenhög)
till kvistabag (jfr bag bak); se Kock i Sv. landsm. 1, s. 683.
Kyrkoherde (jfr herde) är en ombildning från 1500-talet af det
äldre kyrk(io)herre, fsv. kirkiohserra; jfr Rydqv. V, s. 238.
Känkback (jfr känk tupp), ortnamn i Jämtl.,- hette förr Kanekback (troligen af kanik); se --di— i Sv. familjjourn. för
1882, s. 289.
Källeryd (fsv. Koellarid), ortnamn i Småll., har en sällsyntare biform Källerö (jfr ö); se Sidbl. HSn. s. 73.
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»Bunge, (jfr källa), ortnamn i Älfsborgs län, hette fordom
Tieldrunga; se Sidbl. HSn. s. 73 f.
Härrho i Vmanl. ock aärrstorp i Skåne (jfr kärr) hette fordom
resp. fsv. Ksswerbo ock Kesristhorp; se Sidbl. HSn. s. 74.
14: i Värml. (Fryksdalen) likö (jfr lik) i frasen »stå i likö»

d. v. s. stå i kö för att se en furstlig persons »lit de
parade».

La Chapelle (släktnamn): i Stockholms folkspråk Laskapälle
(jfr laska ock Pälle); jfr FRYXELLs Berätt. VI6, s. 63.
Latrin: i Värml. landeri (jfr land).
Lavemang: i Häls. laddemang (jfr ladda); se Norelius i Sv.
landsrn. II, s. lxxxvij.
Laxera: i Blek. ock Skåne med betydelsen »lacka igäno (ett

bref o. d.).
Libbsticka (jfr sticka) är en ändring af växtens lat. namn levistieum. På Gottl. (Fårö) har detta omstöpts till limburstuck efter stuck stock; se Sv. landsni. I, s. 363.
Licentiat: i Uppl. lättsinsiat (jfr lätt ock sinne).
Lif i frasen »med lif ock lust» är ursprungligen det tyska liebe

»kärlek» i uttrycket »mit liebe und lust». Däremot i frasen
»med lif ock själ» återger lif det tyska leib »kropp» i ut-

trycket »mit leib und seele».
Likstol (jfr stol), stundom äfven under formen likstod (jfr stod),
är ursprungligen en sammansättning af lik ock ett såsom
simplex utdödt ord sto ställe (ags. st6w, isl. eld-stå härd).

Ordet betydde sålunda älst »begrafningsplats», sedan »afgift till prästerskapet för erhållande af begrafningsplats»;
se Noreen i Tidskr. f. fil., Ny r. IV, s. 36 f.
Liljekonvalje: i Värml. (Fryksdalen) lelle kong Valje, d. v. s.
lille kung Valje; se NOREEN, Fryksdalsmålets ljudlära s. 84.
På Öl. har ordet formen liljekovall (jfr ko ock vall); se
BODORFF, Folkspråket på Öland s. 14.
Lindorm (jfr lind) representerar ett äldre linnorm (isl. linnormr), sammansatt med linn orm (isl. linnr, fht. lint).
Möjligen föreligger här icke en på nordisk botten försiggången folketymologi, utan ordet, som redan uppträder i
fsv. med formen lindorm, kan vara lånadt från fht.
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wurm, nu lindwurm, associerande sig med lind; se Andr.
Volkset. s. 149.
Lingon: på Gottl. (Fårö) leinbär (jfr lein lin); se Sv. landsm.
I, s. 362; -- i Häls. (Järfsö) lindbär (jfr lind); se LEFFLER,
Om v-omljudet s. 81.
Liniment: i Värml. lindrament (jfr lindra).
Linnea: i Värml. (Hammarön) litanea, d. v. s. (en) liten en (i
femininum).
Lisette uttalas i Vgötl. trestafvigt (med hörbart slut-e), associeras
med sätte »sjätte» ock användes företrädesvis som namn
på familjens sjätte barn, om detta är en flicka; se R. i
Vårt land 5 /10 1887.
Lit de parade: dialektiskt likparad (jfr lik).
Lofven i uttrycket »på tro ock lofven», som nu associeras med
lofva, är dock från början det lågtyska love(n) »tro» i
frasen »uppe truwe unde loven» (ty. »auf treu und glauben»);
se NYROP, Sprogets vilde skud s. 89 f.
Lomhörd förekommer i äldre sv. (t. ex. Linds ordbok) under
formen lamhörd (jfr lam); se Nordins i Ark. f. nord. fil.
1, s. 223.
Lucifer: i Vgötl. lusfärs (jfr lus), användt som skällsord; se R.
i Vårt land 5 j1 „, 1887.
Länstol, lån från ty. lehnstuhl, uppträder stundom under formen
ländstol (jfr länd); se Rydqv. Språkf. s. 13.
Lärkträ (jfr lärka) är en öfversättning af ty. lerchenbaum, hvari
föreligger en folketymologisk ombildning (efter lerche) af
växtens lat. namn larix; se NYROP, Sprogets vilde skud s. 42.
Löfkoja (jfr löf ock koja) är ursprungligen det ital. leueojo
»hvitblomma».
Löfsta (jfr löf), ortnamn i Uppl., är en ombildning af fsv. Lösta;
se Sidbl. HSn. s. 80.
Lönskaläge (jfr i lön, lönlig, i löndom) är en ombildning af
fsv. löska leeghi (af adj. löska lös, ledig, ogift); jfr Rydqv.
V, s. 237.

Mackabeer: i Vgötl. mackapär (jfr Pär) med betydelsen »modig,
behjärtad person»; se R. i Vårt land 5/10 1887.
Mac Mahon: dialektiskt Max Mahon,
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Madapolam: i Falun madampolam (jfr madam); se Norelius i

Sv. landsm. II, s. lxxxvii; — i Blek. madampolan.
Madrass brukas på Gottl. såsom liktydigt med mäträss; se Sv.

landsm. I, s. 363. Jfr HOLBERG, Yean de France, akt 2,
se. 4.
Majtorp Cjfr Maja), ortnamn i Närke, hette förr Marietorp, detta
beroende på folketymologisk anslutning till Maria, i st.
för fsv. Maratorp; se Djurklou i Sv. landsm. I, s. 661.
Makartsbukett: i Uppl. markattsbukett (jfr markatta).
Malexander, ortnamn i Ögötl., är en förvrängning, möjligen gjord
med tanke på M(agnus) Alexander, af det fsv. Malghasanda,
Maligxanda m. m.; se Sidbl. HSn. s. 81; RUE, Ydre
härad IV, s. 273. På 1500-talet förekommer äften formen
Marielanda (jfr Maria ock land), se Rääf a. st.
Malmö (jfr ö) bar uppkommit af fsv. Malm(h)öghte (af högh
hög); se Rydqv. II, s. 277.
Malört: i Värml. (Dalby) marartre (jfr mara ock artre ärter);
se Sv. landsm. I, s. 201; — i Boh. makat (jfr? lokt lukt);
se Sv. landsni. 1, s. 683.
Man i frasen »ser man på bara», äldre »se man på», är utan
tvifvel från början ingenting annat än den lågtyska partikeln man »bara», byars biform men vi också lånat, ehuru
i annan betydelse; se Norelius i Sv. landsm. II, s. lxxxvij.
?Ungskog, ortnamn i Värml., skrifves stundom Magneskog (jfr
Magnus); se Sidbl. HSn. s. 81.
Mansjetter: på Dalsl. o. flerest. hansjätter eller hansjäfter (jfr
hann hand).
Manuskript: dialektiskt manuskrift (jfr skrift); i Uppl. äfven
månadsskrift (jfr månad).
Marschruta (jfr ruta) hette förr marschrut (så ännu i H. Sjögrens ordbok, -ruta redan hos Sahlstedt), hvars -rut är det
franska route väg; se Norelius i Sv. landsm. II, s. lxxxvij.
Medelplana (jfr plan), ortnamn i Vgötl., är ombildadt från det
fsv. mtedheluplanda; se Sidbl. HSn. s. 82.
Mediceiska Venus: i slangspråk flerestädes medicinska Venus.
Medikamenter: i Vgötl. meeklamenter (jfr meckla småfuska)
eller ock doktamenter (jfr doktor); se R. i Vårt land
1887; — i Boh. läklamenter (jfr läka); se Sv. landsm.
I, s. 683.
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Meflstofeles: i Stockholms folkspråk Midfastopälle.
Melankolisk: dialektiskt mllankolisk (jfr mellan); — på Gottl.
likaså millumkolisk (jfr millum mellan); se Sv. landmil.

I, s. 363.
Melilotplåster: dialektiskt melonplåster (jfr melon).
Merendels skrifves stundom merändels (jfr än), ehuru det är
en öfverflyttning till svenska af det tyska mehrenteils.
Merkurium: i Värm]. markulje (jfr mark mask ock ulje olja)

arsenik.
Metodist: i Dalsl. melodist (jfr melodi).
Mixtura simplex: i Ångml. min stora skinnpäls; se Modin i Sv.

landmil. VII. 2, s. '22.
Moheda (jfr hed), ortnamn i Smäl., är fsv. Moadha; se Sidbl.

HSn. s. 33. .
Mordbäcken i Hills. associeras af folket med mord i stället för
med Ödmorden (skogstrakten); se —dl— i Sv. familjjourn.

för 1882, h. 7.
Mormässa (jfr mor) är troligen en omtydning ock ombildning
af det äldre, t. ex. hos 01. Petri förekommande, Mdzemessa

af ett *Märimizessa = Mari w missa; se Kock i Tidsk. f. fil.,
Ny r. VII, s. 307 f.
Motion: i Hills. med betydelsen »motgift».
Motiv: dialektiskt med betydelsen »motighet»; se Göteb. handelstidn. 12/12 1887, B.
Motivera: i Häls. med betydelsen »opponera», göra invändingar;
— i andra dialekter med bet. »mota», »hindra»; se M—e i
Ny ill. tidn. 19/7 1884.
Mulbänk; dialektiskt mullbänk (jfr mull).
Mulbär har Uv e n form en mullbär (jfr mull).
Mund i uttrycket »morgonstund har guld i mund» associeras nu
med mun (förr stundom älven skrifvet mund), men är ett
helt annat ord, det fsv. mund hand (se Schlyter, Ordb.
s. 446, GEETE i Germania XXVI, s. 348 if.).
Muselman associeras med man, såsom tydligast framgår af pluralbildningen muselmän. Ordet är lånadt från tyskans
muselmann, som likaledes associeras med mann man, men
kommer frän det italienska musulmano, själft ett lån från
den arabiska pluralen moslemim.
Museum: i Vgötl. beseum (jfr bese); se H. i Vårt land 5 /10 1887.
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Mustasch: dialektiskt flerest. muntasch (jfr mun); ---- i Bob. munstas; se Sv. landsni. I, s. 683; — i Värml. (Fryksdalen) ock
Vgötl. muntas ock (Dalby) muntass (jfr tass); se Sv.

landsm. I, s. '201.
Mutkolf heter stundom i äldre sv. (Linds ordbok) liksom i nysv.
dialekter (Rietz s. 449) mutkorf; se Norelius i Ark. f.

nord. fil. 1, s. 223. I hvilken af dessa former folketymologien föreligger, är mig oklart.
Måfå förekommer hos TESSIN under formen måfång (jfr fånga)
i frasen »på slump ock måfång»; se Norelius i Ark. f. nord.
•
fil. I, s. 223.
Målilla, ortnamn i Smål., skrifves stundom Molilja (jfr mo ock
lilja). Det fsv. namnet är dock Malhaolla; se Sidbl. HSu.
s. 83.
Mäjeri: i Vgötl. märgeri (jfr märg); se R. i Vårt land 5 ' ,„
1887.
Mässhake (jfr hake) är det fsv. meessukakui (af hakul kappa);
ännu på 1600-talet hette ordet mässehakel,, se Linköpings
biblioteks handlingar 1, s. 129.
Mäträss se Madrass.
Mönsteras i Smål. är en ombildning (efter mönster) af fsv. Mölstadhaas; se Sidbl. HSn. s. 84.
Nackdel (jfr nacke) är en halföfversättning af det tyska naohteil.
Narcisser: i Sdml. natteissor (jfr natt).
Natanael associeras i Vgötl. med älfte (uttaladt Ute) ock anses

vara särskildt lämpligt såsom namn på en familjs älfte
barn, om detta är en gosse; se R. i Vårt land 5/10 1887.
Nedan i sammanställningen »ny ock nedan» fattas numera tvifvelsutan af mången såsom identiskt med adverbet nedan
(fsv. nipan), men hette i fsv. tid nipar (plur. fem.), hvaraf
vi fått nedan troligen dels genom att använda best. formen
nipana(r) såsom obest. form (jfr lekamen, danska verden
värld, Värml. juurn njure; möjligen fsv. gislan genom
upplösning af gisla-nar såsom gislan-ar, jfr isl. gigar
pl. t.), dels genom sammanblandning med partikeln nedan.
Nippertippa (jfr nipper) hette förr (t. ex. hos Dalin) nipptippa;
se Norelius i Ark. f. nord. fil. I, s. 224.
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tiorrbyås (jfr norr ock by), ortnamn i Närke, är en ombildning

af fsv. Noerboas; se Djurklou i Sv. landsni. I, s. 558.
Norska skogsbygden, ortnamn i Älfsborgs län, är en omändring
af det äldre Nårunga skoga; se Sidbl. HSn. s. 86.
Noter i frasen »få stryk efter noter» är en kvasi-öfversättning
af tyskans »nach noten» (gammal kasus af fht. nöt behof,
nöd).
Näjonöga: i Dalsl. (Tössbn) läjonöga (jfr läjon).
Nämligen skrifves stundom nämnligen (jfr nämna), ehuru det
i värkligheten är en öfverflyttning af ty. nehmlich.
Näsborr (jfr borr) är en ombildning af fsv. ntesabora (af bora.
hål).
Nöbbeie, ortnamn i Srnål., skrifves stundom Nöbbeled (jfr Ed),
trots fsv. Nybele; se Sidbl. HSn. s. 87.
Oblat: i Vgötl. afiat; se R. i Vårt land 5/10 1887; — i Värml.
(Fryksdalen) afiätt (jfr läätt lätta, låta), som nära öfverensstämmer med den i CoLumsi Ordeskötsel (s. 6) förekommande formen ofiete.
Observatorium: i Uppl. uppsalatorium (jfr Uppsala).
Ockelbo, ortnamn i Gästr., skrefs förr ofta Ugglebo (jfr uggla),
men hette i fsv. tid Oklabo eller ueelebo. Jfr Sidbl. HSn.
s. 88; KEMPFF, Bild- och runstenen i Ockelbo s. xix—xxij
(i Lärov.-progr. för Gefle o. Söderhamn 1887).
Odensäker, ortnamn i Vgötl., skrifves äfven Ondsåker (jfr ond),
trots fsv. Odensaker; se Sidbl. HSn. s. 88.
Officer: på Gott!. tupser (jfr tups tofs); se Sv. landsm. I, s. 363.
Omnibus: i Stockholms folkspråk ångnibus (jfr ånga); i ögötl.
ångvurst (jfr ånga ock vurst).
Ondt krut i frasen »ondt krut förgås inte» är som bekant en
misslyckad öfversättning af det lågtyska unkreit ogräs.
Orangeri: i Värml. ock Upp!. rosanseri (jfr ros ock ansa).
Orfeus: i Stockholms folkspråk stundom Fåhrceus (i )>FårUs i
underjorden»), en form som närmast utgår från det mycket
vanliga uttalet OrfSus.
Orlofssedel: I Värrnl., Vmanl., Gottl. m. fl. landskap Olofssedel (jfr Olof).
Ornament: i Vänni. med betydelsen »ordning», »förordning».
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Ornera: på Öl. med betydelsen »ordinera», »förordna», se Bo-

DORFF, Folkspråket på Öland s. 3.
Orre i uttrycket »kung Orres tid» är säkerligen, såsom BRÅTE
antagit, identiskt med det danska Arilds i frasen »fra
Arilds tid». Såsom jag i Nord. tidskr. för 1887, s. 560
framställt, har väl utvecklingsgången varit följande: fsv.
*i ar alda (= isi. i år alda) eller rättare *i ar Eelda (eld:
sått: sått m. m.) blef
ald = fg. vereld: fsv. ~raid
som förtydligades
åreld,
yngre
i
arild),
(i
Skånelagen
i areld
Som ett mansÄrelds
Nu
uppfattades
till i årelds tid.
hvilket
genom folkArilds),
namn (liksom det danska
ock
försågs
med
kungatitel
i likhet
Orres
etymologi blef
med sådana uttryck som »i kung Göstas tid» o. d. Hela
denna utveckling är afslutad redan på 1600-talet, ty en
sannolikt år 1683 i Norrköping utgifven skrift bär titeln
»Kong Orres redelige mandat» (se BÄCKSTRÖM, Sv. folkböcker II, s. 154).
Orsak skrefs på 1600- ock 1700-talen ofta ordsak (jfr ord); se
Norelius i Ark. f. nord. fil. I, s. 228.
Oskäligt (djur) stafvas ej Så sällan osjäligt, Som om det komme
af själ.
Otto associeras i Värml., Vgötl. ock Dalsl. med åtta ock anses
vara ett synnerligen lämpligt namn på åttonde barnet i en
familj, om detta är ett gossebarn.
Otyg (jfr tyg) är en genom påvärkan af ty. zeug åstadkommen
ombildning af äldre othy(de); jfr Rydqv. II, s. 108 f.
Outrera: i Värml. ytterera (jfr ytter-lig, -mera, -värre) med betydelsen »öfverdrifva».
Oval: dialektiskt Sval, aksentueradt som en sammansättning med
det negativa prefixet o-.
Oxeltand har stundom biformen axeltand (jfr axel). Båda
formerna förekomma redan i början af 1500-talet (axlatand, axla tan); men de äro tvifvelsutan bägge ombildningar af ett äldre £exi »kindtand» (sedan förtydligadt
genom tillägg af -tand; jfr bildningar sådana som dofhjort,
fargalt, liskjuse, lindorm o. d., hvarom mera å annat
ställe), hvilken form fortlefver i vissa sv. dialekter ock utgör den obrutna motsvarigheten till isl. jaxl, sv. diall.
jäksel o. d. med samma betydelse.
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Panter har i fsv. biformen pantiur (se KLOCKHOFF, Studier
öfver Eufemiavisorna s. 75), möjligen genom association
med diur djur.
Pantomim: Dal. pantomin (jfr min); se Norelius i Sv. landsm.
II, s. lxxxvij.
Papyros (cigarrett): i Finnland pappersryss (jfr ryss).
Paraply: i Värml. (Fryksdalen) ock Boll. parapryl (jfr pryl);
se NOREEN, Fryksdalsmålets ljudlära s. 84 ock Sv. landsm.
I, s. 683; — i andra dialekter paraplym; se Göteb. handelstidn. 12/12 1887, B.
Partille, ortnamn i Vgötl., skrifves stundom Partilled (jfr Ed)
trots fsv. Partilla; se Sidbl. HSn. s. 89.
Pegas, användt som hästnamn, har i Dalsl. (Steneby) omstöpts
till Pigghas (jfr pigg ock has); en märr heter på motsvarande sätt Pigghasa.
Pergamott är en ändring af Bergamott(-päron), sannolikt beroende på association med päron; se Tegnér i Nord. tidskr.
för 1879, s. 593. .
Peruan förekommer hos DAHLSTJERNA (i Götha kämpavisa) under
formen Päronö (jfr päron ock ö); se Norelius i Ark. f:
nord. fil. II, s. 262
Perpendikel: på Öl. pärmtikel (jfr pärm); se BODORIT, Folkspråket på Öland s. 3.
Persedel (jfr sedel) är en ombildning af det franska pareelle.
Plattform (jfr platt) är det franska plateforme.
Plommon: i Värml. (Fryksdalen) blommon (jfr blomma); se Sv.
landsm. II. 2, s. 8.
Polack: i Södertörn pålsko (jfr ake hake ock påle?); se UPMARK, Upplysningar om folkspråket i Södertörn s. 36 f.
Polen förekommer i 1700-talets svenska skrifvet Påland (jfr
land); se Norelius i Ark. f. nord. fil. I, s. 222. Från 1500talet har jag funnit Pålanclh i Linköpings biblioteks handungar 1, s. 119.
Polkett: i Ögötl. äfven med betydelsen »bukett», särskildt i
sammansättningen rospolkett »blombukett».
Positiv (adj.): i Boh. på stiv (jfr stiv styf); se Sv. landsm.
I, s. 682.
Postilla: i Vmanl. prostilla (jfr prost); se Leffler i Sv. forum.fören. tidskr. II, s. 45.
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Prestaf associeras nu med stat' ock får vanligtvis betyda den
flotbehängda staf, som bäres före en likprocession. På
1700-talet betydde det emellertid ännu endast »marskalk
vid begrafning», d. v. s. ungefär det samma som i de slav.
språken, hvarifrån ordet af oss lånats (jfr ryskt pristav
uppsyningsman); se TAMM, Sv. ord belysta genom slav.
o. balt. språken s. 7 ock 46. Vår allmoge går än längre
i sitt etymologiserande ock uppfattar ofta ordet såsom en
sammansättning af präst ock staf. Å andra sidan är det
icke främmande för en ock annan »bildad» person att
tänka sig, det ordet innehåller den lat. prepositionen prse
»före» i sammansättning med det svenska staf.
Professor: i Små]. stundom processor (jfr process) eller processare.
Propeller: i Stockholms folkspråk profpälle (jfr prof ock Pälle),

hvari man dock kanske har att se en folkvits, icke en
folketymologi.
Protestera: i Ögötl. o. Närke prostera (jfr prost) med betydelsen
»pocka på något».
Provins: i Värml. med betydelsen »vinst», möjligen delvis beroende på en sammanblandning af de båda uttrycken
profit ock vinst.
Provinsros är en ombildning af det franska rose de Provence.
Provisorisk: i Uppl. stundom professorisk (jfr professor), alldeles
som uti Danmark nu för tiden provisoriet af' allmogen
benämnes professoriet.
Prässgurkor: ofta, äfven i riksspråk, med biformen prästgurkor
(jfr präst).
Psilandersköld (släktnamn): på Gottl: sill u skyr, d. v. s. »sill
ock sur mjölk»; se Sv. landsm. I, s. 364.
Pännknif: på Gottl. (Fårö) pinnknif Jr pinne); se Sv. landsm.
s. 362; — likaså i Möre pennaknif (jfr penne pinne).
Rallväg, ett i Värml. (Fryksdalen) ock äfven annorstädes före-

kommande namn på »järnväg», är tvifvelsutan en ombildning af det engelska railway under inflytande af det dialektiska verbet ralla rulla.
Rapporter pl.: i Bob. raparter skvaller (jfr rar skvaller); se
Sv. landsm. I, s. 683.
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Ranchgelb: dialektiskt rysshjälp (jfr ryss ock hjälp).
Reftele, ortnamn i Små!., skrifves äfven Refteled (jfr Ed), trots
fsv. Repthigle; se Sidbl. 118n. s. 90.
Refvinge, ortnamn i Hall., skrifves äfven Räfvinge (jfr räf); se

Sidbl. HSn. s. 90.
Regera associeras mångenstädes med det dialektiska jera, jära
»göra)) ock får därför pret. regjorde, ptc. regjort.
Reinhold: i Värml. Renhult (jfr ren ock hult skogsdunge).
Renfana (tanacetum) är en ombildning (efter fana) af ty. rainfaru. På Gottl. (Fårö) har ordet omstöpts till råjnfanå,
d. v. s. rönn-fana; se Sv. landsm. I, s. 363.
Rengsjö (jfr sjö), ortnamn i Gäfieb. län, skrifves äfven Regnsjö
(jfr regn), trots fsv. Ringshö, som hvarken har något med
rägn eller sjö att skaffa; se Sidbl. HSn. s. 91.
Renklor (jfr ren ock klo) är en ombildning af fr. reine-Claude

(- plommon).
Resenär, en ombildning af ty. reisige ryttare, betydde förr (ock
ännu i biblisk stil) det samma som det tyska ordet, men
har nu genom association med resa fått betydelsen resande.
Retur: i Vgötl. restur (jfr resa); se R. i Vårt land 5/10 1887.
Returbiljett: i Värm]. riviturbiljätt, d. v. s. rif-i-tu-biljett; se
Nya Vermlandstidningen för 1883, nr 67.
Reumatisk: i Värml. aromatisk; i Stockholms folkspråk romantisk eller ryggmatisk (jfr rygg), en form som äfven å
andra orter förekommer; i Upp!. röfmatisk (jfr röf).
Ringärla (sädesärla, motacilla alba): i Värml. (Dalby) ringaxel
(jfr axel; »ärla» skulle i målet ljudlagsenligt heta arsel);
se Sv. landsm. I, s. 2D1.
Rinkaby, ortnamn i Örebro län, skrifves äfven Ringkarleby (jfr
ring ock karl), trots fsv. Rinkaby; se Sidbl. HSn. s. 91.
Robsahm (släktnamn): i Värrnl. (Bärgslagen) Rappson (jfr rapp
ock son).
Rockenbåll (allium scorodoprasum) är en ombildning af fr.
roeambole.
Romeled (jfr led), ortnamn i Älfsb. län, på 1500-talet Råmundalid, är en ombildning af fsv. Romundalef; se Sidbl.
HSn. s. 91.
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Rospiggar (jfr pigg) är en ljudlagsenlig utveckling af det fsv.
Rosbyggiar innebyggare i Roslagen; se Ark. f. nord. fil.
I, s. 168; IV, s. 164.
Rottneros (jfr ros), namn på en ort i Värml. (Fryksdalen), belägen vid utloppet af sjön Rottnen, utgår naturligtvis från
ett äldre Bottnar os (fsv. os mynning).
Rotvälska (jfr rot) är lånadt från ty. rothwelsch, om hvilket
se Andr. Volkset. s. 16.
Rundel har i hvardagstal ofta biformen runddel (jfr del), beroende på lån från det lågtyska rundål, som associerat sig
med diål del, ehuru ordet ursprungligen är ett lån från fr.
rondelle.
Rusttjänst skrifves af mången historiker russtjänst under antagande af att ordet är sammansatt icke med rusta utan
med fsv. rus (isl. hross) häst. Denna etymologi är emellertid förmodligen oriktig, enär formen rus endast förekommer i forngutn., under det att ordet i den egentliga
fornsvenskan heter hors, örs o. d.
Ryggrad (jfr rad) är en ombildning af ty. riickgrat.
Rädene, ortnamn i Vgötl., skrifves äfven Rådened (jfr Ed), trots
fsv. Radhena; se Sidbl. HSn. s. 92.
Rangedala, ortnamn i Älfsborgs län, skrifves äfven Ragnhildsdal (jfr Ragnhild), trots fsv. Raangadal; se Sidbl. HSn. s.92.
Rödene, ortnamn i Älfsborgs län, skrifves äfven Rödened (jfr
Ed), trots fsv. Röödhene; se Sidbl. HSn. s. 93.
Sakristia uppträder i något äldre svenska (Spegels glossar) under
formen sakerstuga (jfr sak ock stuga); se Norelius i Ark.

f. nord. fil. I, s. 225. Associationen med sak(er) är ännu
allmän i våra dialekter, t. ex. Vgötl. sakerstia (likaså i
Sahlstedts ordbok; i Linds sakerstija), Värrnl. (Fryksdalen)
sakerstig (jfr stiga).
Sakteliga hade på 1600-talet någon gång formen saktelida (jfr
lida, »tiden lider»).
Salamander: i Stockholms folkspråk sammalander (jfr samma
ock land); se Sv. landsm. I, s. 613.
Salpeter: i Boh. saltbetter (jfr better bitter); se Sv. 'andan.
I, s. 682.
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Sanskrit: i Uppl. sandskrift (jfr sand ock skrift).
Schablon: i Värml. (Fryksdalen) skåplon (jfr skapa); se Sv.
landsm. II. 2, s. 62.
Schalottenlök skrifves äfven Charlottenlök (jfr Charlotte), men
är ett lån från ty. Sehalotte (fr. eehalote, iildre eehalone),.
en omstöpning af Asealonieum, lök från Ascalon i Palestina.
Schenson (släktnamn): i Värm]. Stjärnson (jfr stjärna).
Sefirgarn: i Värml. ferrergarn (jfr feffer skiffer).
Segersta (jfr seger), ortnamn i Gäfleb. län, är det fsv. Scerestadha; se SidbI. HSn. s. 94.
Sellvalla (jfr vall), ortnamn i Närke, är fsv. Selwada; se Djurklon i Sv. landsrn. I, s. 551.
Selånger, ortnamn i Medp., associeras af folket med sen. »sill» i
stället för med sel »lugnvatten»; se —dl— i Sv. familjjourn.
rör 1882, h. 7.
Separationskarl ombildades på BELLMANS tid (se Cadens upplaga
af &Urnans skrifter, I, s. 99) till siffrationskarl (jfr siffra).
Serenad: i Uppsala folkspråk senerad (jfr sen); se Norelius
i Sv. landsm. II, s. lxxxvij.
Sergeant: i Uppl. skärsant, uttaladt med bårdt k (jfr skära
också med kijud).
Sevalla, ortnamn i Vinanl. län (fsv. Sighvalda, Sigvalla), skrifves
älven Särvalla (jfr sär); se Sidbl. HSn. s. 95.
Sid(o)vördnad (jfr sida, åsido-sätta) är en ombildning af fsv.
sivyrdning.
Simrishamn, det fsv. Simbershafn, skrifves ju numera ofta Cimbrishamn genom en falsk etymologi efter Cimbrer; jfr
Sidbl. HSn. s. 10.
Sinom i uttrycken »tusen sinom tusen», »sjuttio sinom sju» uppfattas nu som en form af pronomen sin ock identiskt med
sinom i uttrycket »i sinom tid». Emellertid är det dat.
pl. af det gamla sin(n) resa, gång (ännu i någonsin) ock
borde sålunda, etymologiskt stafvadt, skrifvas sinnom.
Siskonkorf (ty. zieskenwurst) skrifves någon gång syskonkorf (Jfr
syskon).
Sjulumdra (jfr sju ock hundra), ortnamn i Uppl., är det fsv.
Scehundari; se Rydqv. IV, s. 128.
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Skamfera misshandla, lån från mit, sehamferen, förekommer i
1700-talets svenska under formen skamfära (i Linds ordbok; se Norelius i Ark. f. nord. fil. I, s. 225) ock samtidigt
på Gottl. såsom skamföra (enligt Neogard; se Sv. landsm.
I, s. 364).
Skandal: dialektiskt skamdal (jfr skam); se LEFFLER, Om
konsonantljuden i de svenska allmogemålen s. 2.
Skarlakan (jfr lakan) är ett lån (redan i fsv. tid) från ty. sehariach(en), en ombildning af äldre seharlåt, ytterst härstammande från turkiskan; jfr Andr. Volkset. s. 177.
Skinbärga, ortnamn i Ögötl., skrifves nu äfven Skinnberga (jfr
skinn) ock Skönberga (jfr skön), men i fsv. tid Skinbergha; se Sidbl. liSa. s. 97.
Skinkmärr (jfr skinka) är väl en ombildning af det tyska schindmähre hudkamp; se M--e i Ny ill. tidn. 19/, 1884.
Skinkompass (jfr skinka), ett i Blek. ock Dalsl. (troligen äfven
annorstädes) gängse namn på ett slags dans, är en ombildning af det franska quinconeepas; jfr heta s. 587.
Skridsko förekommer på 1700-talet (Linds ordbok) under formen
skrillsko (jfr skrilla); se Norelius i Sv. landsm. II, s. lxxxvij.
Skråpuk har på 1700-talet älven formerna: skråbuke (jfr buk?)
hos LINNE, skråbock (jfr bock) i LINDS ordbok (liksom
ännu i Dal.); se Norelius i Ark. f. nord. fil. I, s. 225.
Skräddarkaka (jfr skräddare), en brödsort, är ursprungligen
»skrädd kaka»; se GEETE i Yulqvällen för 1881, s. 10.
Skygglapp (jfr skygga ock lapp) är väl, såsen] BRÅTE förmodat,
en ombildning af det liktydiga danska skyklap, bildadt af
sky ock klap »lock», »ventil»; jfr ty. scheuleder.
Skyld »besläktad» i frasen »utan huld ock skyld» utbytes nu
för tiden ofta mot substantivet skydd, i sammanhang hvarmed huld också fattas såsom något slags substantiv.
Skyllersta, ortnamn i Närke, är ombildadt af fsv. Skioldesta,
om också icke uteslutande på grund af prosten ÅERBERGS
förklaring, att namnet härledde sig från »Schyllx klippor»;
se Djurklou i Sv. landsm. I, s. 564.
Skytteanska huset i Uppsala lär af allmogen stundom benämnas
sjuttialnars huset.
Skärgårdsgatan i Stockholm hette förr Själagårdsgatan; se LUNDIN o. STRINDBERG, Gamla Stockholm s. 297.
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Skärmytsling (jfr skära) är en ombildning af ty. scharmiitzel
(som utgår från ital. scaramueolo, se Andr. Volkset. s.
194 f.).
Skärskåda (jfr skåda) är ombildadt från fsv. skcerskota; jfr
Rydqv. VI, s. 414.
Skärslipare (ty. seheerensehleifer) associeras nu allmänneligen
med verbet skära i stället för med substantivet skära; se
M—e i Ny ill. tidn. 26/, 1884.
Skölfvene, ortnamn i Älfsb. län, skrifves äfven Skölfvened (jfr
Ed), trots fsv. skylwine; se Sidbl. HSn. s. 98.
Skön, ortnamn i Vnorrl. län, skrifves äfven Sjön, trots fsv.
skön; se Sidbl. HSn. s. 98.
Skörbjugg förekommer i äldre svenska (Spegels glossar) under
formen skörbuk (jfr buk); se Norelius i Ark. f. nord. fil.
I, s. 225. Äfven riksspråkets form innehåller, jämförd med
det fsv. skörbiugh, en ombildning efter växtnamnet bjugg,
som äfven ingår i den i Dal. förekommande formen stjyrbegg (jfr begg bjugg). Denna sistnämnda form, sammanhållen med isl. skyrbjågr, ger anledning att misstänka,
det redan fsv. skörbiugh beror på en anslutning till adj.
skör; jfr LEFFLER, Om v-omljudet s. 78 not. 3; Rydqv. VI,
s. 415; Sv. landsm. IV. 2, s. 166.
Snårestad, fsv. Snarestad, ortnamn i Skåne, skrifves äfven Snorrestad (jfr Snorre); se Sidbl. HSn. s. 98.
Solvik, ortnamn i Värml., visar sig, då det jämföres med den
fornnorska formen Saurvik, innehålla en folketymologisk
ombildning efter sol, hvilken dock blott tillhör riksspråket,
enär allmogen säger SuAvik; se Djurklou i Sv. landsm.
I, s. 552.
Soto Major (släktnamn): i Stockholms folkspråk Söte Major.
Sparris (jfr ris), äldre äfven sparis (Sahlstedt), är en ombildning af spargis (så i Linds ordbok), ännu äldre spargus
(Spegel), lånadt ytterst från lat. asparagus; se Norelius
i Ark. f. nord. fil. I, s. 225.
Spik i uttrycket »spik nykter» torde vara en ombildning af
adj. spicken »rökt», förr äfven med betydelsen »på röken»,
d. v. s. halfrusig; se Norelius i Ark. f. nord. fil. I, s. 225.
Spilkum, äfven skrifvet spillkum (jfr spilla), är ett lån från ty.
spiihikumme sköljkopp.
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Spindelkrangla (jfr krångel) är en i våra dialekter (se t. ex.

Rietz s. 657) förekommande benämning på spindeln. Ordet
är egäntligen en sammansättning af typen dofhjort, lindorm, oxeltand (jfr ofvan s. 25), där båda sammansättningslederna betyda ungefär det samma. Krångla är nämligen
ursprungligen samma ord som no. dial. kångro, konglo,
nyisl. köngulå, fornisl. kvagurvåfa spindel.
Sporrstreck eller sporrsträck i uttrycket »i sporrsträck» associeras nu med antingen streck eller sträck (jfr uttrycket
))i sträck»), men är ett lån från ty. sporenstreiehs ock skrefs
också förr sporstreks; se Rydqv. Språkf. s. 13.
Spänna i namnet på den bekanta leken »spänna kyrka» är
möjligen ett äldre speena »spånlägga». Dock är att märka,
det i Atlantican skrifves »spennia kyrkia», hvilket tyckes
tyda på sammanhang med isl. spenja locka; jfr LUNDIN
0. STRINDBERG, Gamla Stockholm s. 270.
Stagnation: i Värml. ock Vgötl. stannation (jfr stanna) i betydelsen »uppehåll».
Stehag, ortnamn i Skåne, skrifves äfven någon gång Stödhaf. I
fda. hade ordet formerna Stoodhaugce ock Stwdhaga; se
Sidbl. HSn. s. 99.
Stentorsstämma uttalas ofta som om ordet vore sammansatt med
sten ock Tor i stället för med det grek. häroldsnamnet
Stentor; se Norelius i Sv. landsm. II, s. lxxxvij.
Stereoskop: i Värml.(Gillbärga) stireskåp (jfr stire stirra ock skåp).
Strokirk (släktnamn): i Värml. (Fryksdalen) Strokälk (jfr kälke).
Sturkö, ortnamn i Blek., skrifves någon gång Stärkö (jfr stärka);
se Sidbl. HSn. s. 100.
Styrnäs, fsv. Styranäs, ortnamn i Vnorrl. län, skrifves äfven,
ehuru sällan, Skörnäs (jfr skör); se Sidbl. HSn. s. 100.
Stärbhus: i Värrol. (Fryksdalen) starbohus (jfr bo); se Sv. landsm.
11. 2, s. 70.
Sugpapper »plumppapper» får stundom också heta suddpapper
(jfr sudda).
Suput (jfr supa ock ut) torde möjligen vara en omtydning af
ett äldre adj. suputer, fsv. *supotter; se Ryqv. II, s. 397.
Surkål i frasen »tålamod öfvervinner surkål» är tvifvelsutan en
oriktig öfversättning af ty. saure kohlen våta kål.
3
Sv. landsm. VI. 5.
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Surmulen (jfr mulen) hette fordom, liksom i danskan, surmui
(af mule trut). Ännu LUCIDOR har suhrmuhlt, men hos
DALIN förekommer surmulen; se Norelius i Sv. landsm.
II, s. lxxxvij.
Suvarovsstöttar: på Gottl. (Fårö) Söyraks styvlår, d. v. s. Syraks
stöfiar; se Sv. landsm. I, s. 362.
Svinevad, fsv. Svinawad, ortnamn i Örebro län, skrifves äfven
Svennevad (jfr sven); se Sidbl. HSn. s. 101.
Sympati: i Vgötl. symparti (jfr parti).
Syndaflod (jfr synd) är lånadt från ty. sandfiut, som är en folketymologisk ombildning af mht. sinvluot storflod.
Säfvare, fsv. Stewara, ortnamn i Vgötl., skrifves älven Säfvared
(jfr Ed); se Sidbl. HSn. s. 102.

Tableras: i Uppl. tabraf (jfr ta ock bra); ändelsens f-ljud torde
bero på analogi efter en annan spelterm: mariage.
Talang associeras i dialekterna allmänt med tal ock får betydelsen »talgåfva», Gottl. »munart», »dialektuttal».
Talisman uppfattas ock uttalas af mången såsom en sammansättning med man (ock tala?); se Norelius i Sv. landsni.
II, s. lxxxviii. Också får man se pluralbildningen talisman
eller talismänner.
Tallpinnskata (jfr tall, pinne ock skata) lär enligt uppgift af
K. G. TESSIN hafva på hans tid förekommit som folketymologisk ombildning af det franska poules pintades; se
Norelius i Ark. f. nord. fil. I, s. 226.
Talltrast (jfr tall) är troligtvis en ombildning af den form, ordet
har i många dialekter: taltrast o. d. I Bob. har häraf
gjorts ett talltrast (jfr talg); se Sv. landsm. I, s. 683.
Telefontråd: i Närke till-ock -från-tråd.
Telegraf: i Värml. ock Finnland piligraf (jfr pil); i andra diall.
lär formen talkraft (jfr tal ock kraft) förekomma.
Tengene, ortnamn i Vgötl., skrifves äfven Tengened (jfr Ed),
trots fsv. Tengene; se Sidbl. HSn. s. 101.
Tentera: i Stockholms folkspråk tänktera (jfr tänka).
Teodor: i Vgötl. Tiodor (jfr tio), hvilket betraktas som synnerligen lämpligt namn på familjens tionde barn, om detta är
en gosse; se R. i Vårt land 5 /10 1887.
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Tidt ock ofta kan man få se ändradt till tätt ock ofta; se
Rydqv. Språkf. s. 12.
Tillskansa sig (jfr skans) är en öfversättning af ty. zuschanzen,
som icke kommer af schanze skans, utan förmodligen af
ett annat schanze, lån från fr. chance; se Andr. Volkset.
s. 206.
Timmele, fsv. Tymella, ortnamn i• Älfsb. län, skrifves också
Timmelhed (jfr hed); se Sidbl. HSn. s. 104.
Toalett: dialektiskt tvåan (jfr två tvätta eller tvål). I Skåne
förekommer tvättelätt (se Tegnér i Nord. tidskr. för 1879,
s. 593), en form som väl framkallats däraf, att danskt to
är = svenskt tvätta.
Tordyfvel, ofta (eller oftast) med biformen torndyfvel (jfr torn),
som förekommer åtminstone redan på 1700-talet (Linds
ordbok; se Norelius i Ark. f. nord. fil. I, s. 226).
Tomei, hos DAHLSTJERNA dels Tornå (jfr torn, en association
som kanske äfven den nutida formen Torneå framkallar),
dels Tornö (jfr torn ock ö).
Torpedos (pluralform): i Smål. torpedosor (jfr dosa).
Tonlösa, fda. Thorlösm (af thor(r) torr), ortnamn i Skåne,
skrifves äfven Torlösa (jfr Tor, som också uppgifvits såsom
ingående i ordet); se Sidbl. HSn. s. 106.
Torrum, förr Torröm, ortnamn i Blek., skrifves äfven Torhamn
(jfr Tor ock hamn); se Sidbl. HSn. s. 106.
Torshälla (jfr häll) hette fordom Torsharg.
Tosjö (jfr sjö), fda. Thutsöy, ortnamn i Skåne, skrifves äfven
Tossjö (jfr tossa); se Sidbl. HSn. s. 107.
Trafik: i Vänd. ock Vgötl. drafik (jfr dra).
Traktat: i Uppl. med betydelsen »traktering».
Trampolin: (jfr trampa) är ett lån från ty. trampoline ock detta
från ital. tremplino, som ytterst sammanhänger med den
germanska ordgrupp, till hvilken vårt trampa hör.
Transaktion: i Vgötl. trasslation (jfr trassel); se R. i Vårt land
åi
1887.
Travers (på järnväg): i Uppl. dratvärs (jfr dra ock tvärs); se
Lindal i Uppl. fornm.-för. tidskr. V, s. 128.
Treakelse, ett i 1600- ock 1700-talens svenska förekommande
namn på lakrits, beror på oriktig utläsning af det engelska
namnet treacle. 1 vissa nutida svenska dialekter har
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ordet ändrats till trähackelse (jfr trä ock hacka); jfr Norelius i Ark. f. nord. fil. I, s. 222 f.
Trevattna, ortnamn i Vgötl., skrifves äfven Trävattna ock associeras väl med trä, ehuru i det fsv. ThrEevatna ingår räkneordet thre-, thrEe-, icke substantivet tree trä; se Sidbl.
HSn. s. 197.
Trifolium: på Gott!. (Fårö) treifotablad, d. v. s. tre-fota-blad;
se Sv. landsm. I, s. 362.
Trirolig i slangspråket är möjligtvis en ombildning af det franska
trås-dröle; se M—e i Ny iii. tidn. 19/7 1884.
Trottoar: dialektiskt trampoar (jfr trampa).
Träden i uttrycket »lätt på tråden» associeras nu med tråd
(garn, snöre), men är utan tvifvel det fsv. substantivet
tror med betydelsen »trampning» (jfr tråda); se min inledning till COLUMBI Ordeskötsel s. xxv.
Träkarl (kortspelet) skrifves äfven trekarl ock associeras med
tre (de i spelet deltagandes antal).
Tungspene har äfven den sällsyntare formen tungspänne (jfr

spänna).
Tungus: i slangspråk med betydelsen »tungsint person», »döddansare».
rådens, fsv. Thodene, ortnamn i Vgötl., skrifves äfven Tådened
(jfr Ed); se Sidbl. HSn. s. 108.
Töcksmark, sällan Tyksmark, fsv. Tysmarka, ortnamn i Värml.,
skrifves äfven någon gång Tyskmark (jfr tysk); se Sidhl.
HSn. s. 108.
Ugglor i uttrycket »det är ugglor i mossen» står för äldre ulfvar.
Emellertid är uttrycket af oss lånadt från danskan, där ulve
lätt ersatts af ugler på grund af den stora likheten i dessa
ords uttal på danska; se NYROP, Sprogets vilde skud s. 82.
Ullene, fsv. =ene, ortnamn i Vgötl., skrifves äfven Ullened
(jfr Ed); se Sidbl. HSn. s. 109.
Ulspegel: i Dal. Urspegel (jfr ur-bota, ur-styf o. d.); se Norelius,
Sv. landsm. II, s. lxxxviij.
Ungkarl (jfr karl) hette förr ungkar, ungkara, ännu äldre
iunkhzerra, län från tyskan; se NOREEN, Om orddubbletter
i nysvenskan 8. 23.
Universitet: i Uppl. undervisitet (jfr undervisa).
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Vagabond associeras i Norr]. med bonde ock får därför pluralen
vagabönder; se Norelius i Sv. landsm. II, s. lxxxviij.
Valfrid (den 12 okt.) kallas i Vgötl. Vallfred (jfr valla ock
fred), emedan vallhjonen då få fred genom att kreaturet)
börja att utfodras inomhus; se R. i Vårt land 5 40 1887.
Vallmo (jfr vall ock? mo), ännu 1740 vallmog, hette i fsv. tid
valmoghi, hvars första sammansättningsled, huru den än
må vara att fatta, dock icke är vårt vall.
Vasserratre, fsv. Vars hserra tree vår herres trä (d. v. s. kors),
uppfattas nu, i analogi med många andra svordomar,
hvari räkneord ingå, såsom innehållande tre. Detta framgår
äfven af den stockholmska formen vasserratri (jfr tri tre).
Vegesack (släktnamn): på Gott]. Fejsaek (jfr fejs fis).
Velociped: i Smål. vill-du-på-sned; i andra diall. vältepetter
(jfr välta ock Petter), vildpetter (jfr vild); se Göteb. handelstidn. 12/12 1887, B.
Venise-tvål, savon de Venise: i Stockholms folkspråk finnistvål.
(jfr finne); se Rydqv. V, s. 210 not.
Vennemo (släktnamn): på Gottl. Vänn-mä-mor (vän med mor);
se Sv. landsni. I, s. 364.
Venus såsom planetnamn: i Ögötl. vännjus (d. v. s. vän-ljus).
Veranda: i Hall, för-andra; i Ögötl. haparanda (jfr Haparanda).
Vicker: på 1700-talet äfven viekert, »quasi compositi pars esset
ert pisuni» (Ibre); se Kock, Sv. ake. I, s. 84.
Vidskepelse: dialektisk vindskepelse (jfr vind).
Vingåker (jfr vinge), ortnamn i Södml., är det fsv. Vikingaker.
Vintrosa, fsv. Wintrwsa, ortnamn i Örebro län, skrifves äfven
Vinteråsa (jfr vinter ock ås); se Sidbl. HSn. s. 114.
Violoncell: i Värm]. ock Dalsl. fiol-i-cell.
Vitriol: i Värml. betterell (jfr better bitter ock eld); se NOREEN,
Fryksdalsrnålets ljudlära s. 84. Samma form uppges för
Vgötl. af HOF, Dialectus vestrogothica s. 89. I Bob. har
man likaledes betteräll; se Sv. 'andan. I, s. 683.
Vitten får man någon gäng se stafvadt hvitten, som om det
komme af hvit, med hvilket det visserligen på så sätt
sammanhänger, att det lågtyska witte, hvarifrån vårt vitten
är lånadt, är en afledning af wit hvit. Icke desto mindre
är naturligtvis den svenska stafningen hvitten af folketymologisk natur; jfr trampolin.
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Vollsjö jfr sjö), ortnamn i Skåne, är det fda. Valösa; se Sidbl.
HSn. s. 15.
Våmb, ortnamn i Vgötl., förbättras stundom till Vårfruhem; se
Sidbl. HSn. s. 115.
Vårdtecken (jfr vård) är det fsv. vartekn.
Vårfrudagen kallas mångenstädes våffeldagen (jfr våffla) genom
feltydning af det dialektiska uttalet våfferdagen (obs. att
id ock rd i många dialekter uttalas lika).
Västeras (jfr ås) är det fsv. Vcestra Aros.
Västgöte: i Boh. vävfött (jfr väf ock skytt) i betydelsen »gårdfarihandlande» (jfr i Trondbjemsmålet vevskyt »onireisende
kl2edebandler»); se Sv. landsm. I, s. 683.
Vanas i frasen litet vättas litet grand (jfr isl. vikta »sak» i
ekki v. icke ett grand) uppfattas i Dal. såsoni en form
af verbet veta, hvarför frasen tär formen lite må vettas;
se Norelius i Sv. landsm. II, s. lxxxvij.

Xenofon: i Värnil., användt som bästnanin, Skenfan (jfr skena
(lek fan).

Åbrodd (jfr å ock brodd) är en ombildning at' det latinska växtnamnet abrotanum.
Åhus (jfr hus), ortnamn i Skåne, är det fda. Aus ;it' äös åmynning, redan på 1300-talet ombildadt till Ahus; se FALKMAN, Ortnamnen i Skåne s. 78.
hermönja (jfr åker ock mönja) är en flerestädes förekommande
dialektisk ombildning af' växtens latinska namn agrimonia.
Angärp, fsv. Angathorp, ortnamn i Vgötl., skrifves äfven Agnetorp (jfr Agne); se Sidbi. HSn. s. 117.
Aseda, ortnamn i Smal., skrifves också Asheda (jfr hed); se
Sidbl. HSn. s. 118.
Äsle, fsv. Asle, ortnamn i Vgötl., skrifves äfven Åsled (jfr ås
ock led); se Sidbl. HSn. s. 118.

Alfsbacka, ortnamn i Vårml., skrifves någon gång Elofsbacka.

Endera formen är naturligtvis folketymologisk.
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Ällva (Elfva), såsom kvinnonamn, tilldelas företrädesvis det
älfte barnet i familjen.
Ändå (jfr då) är det fsv. Een po, där Do är identiskt med dock.
Ärtemark (jfr ärt), ortnamn i Dalsl., skrefs i fsv. tid Aretamarkh ock kan sålunda ej gärna ha något med ärt att
göra; se Sidbl. HSn. s. 118.
Ärtskocka (jfr ärt) är lån från ty. artischocke ock detta från fr.
artichaut.

Odeshög, fsv. Ödeshögh, ortnamn i Ögötl., skriFves äfven ()sjö
(jfr sjö); se Sidbl. HSn. s. 118;
öfraby, fda. Ofraby, ortnamn i Skåne, skrifves äfven någon gång
Öraby (jfr öra); se Sidbl. HSn. s. 118.
Öfvermage (jfr öfver ock mage) är det fsv. ovormaghi af o-formaghi »oförmäende person»; se Bugge i Tidskr. f. fil., Ny
r. III, s. 268.
Ölmevalla, fda. Ebnevalla, ortnamn i Hall., skrifves äfven Örmevalla ock Ormevalla (jfr orm); se Sidbl. HSn. s. 119.
Örfil (jfr fil) är förmodligen en ombildning af det danska örefigen, detta ett lån från äldre (1500-talets) tyska örfige.
örngått, fsv. örnagat, skrifves stundom örngodt (jfr god).
östmansby, ortnamn i Värml., skrifves i Östra Emterviks kyrkbok för 1707 Östsmössby, d. v. s. Öst-smeds-by. Det
nuvarande namnet beror sålunda på association med man.
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Årgången 1886:
24 b. Bih. I. 2. Sumlen, af J. BURRUS.
25 h. V. 5. Barnvisor ock barnrim, af J. NORDLANDER. Text.
26 h. II. 3. Runömålet af H. VENDELL, s. 65-154.
Årgången 1887:
VII. 2. Huskurer ock signerier från Ångermanland, af E. MODIN.
27
3. Getapulianare, af N. SJÖSTRAND.
VI. 2. O m
svensk aksentuering, af A. Kom
28 111 VI. 4. Södra Luggudemålets ljudlära, af N. OtsitNi.
29 h. VII. 4. Gåtor från Norra Vadsbo, af P. A. SANDÅN.
30 h. Bih. II. 2. Bröms Gyllenmärs visbok.

De säx årgångarna 1881-86 tillsammans lemnas genom
Red, till nya subskribenter för 12 kr. (i st. för 18 kr.)

För följande årgångar af tidskriften äro bidrag färdiga eller under utarbetning af:
Med. kand. E. ALMBLADH (Historier på landsmål från N. Möre),
Bibliotekarien R. BERGSTRÖM (Smärre bidrag; Visor ock melodier), Stud.
G. BLADIN (Folkmelodier), Lektor C. J. BLOMBERG (Multrå-målets ljudlära;
Fonetiska studier), Docenten •K. BouLIN (Folkmelodier), Med. kand. A.
BONDESON (Sagor ock sägner), Fil. kand. V. CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD (Folkmelodier; Sagor ock visor), Rektor G. CEDERSCHIÖLD (Medeltidsberättelser),
Kammarherre G. DJURKLOU (Visor ock melodier), Kapten V. ENGELKE (Från
Helsingland), Kantor ENNINGER (Folkmelodier), Metallarbetaren G. ERICSSON (Från Södermanland), Professor A. 0. FREUDENTHAL (Anteckningar
öfver Vöråmålets ljud- ock formlära, jämte språkprof; Upplysningar om
Gamla-Karlebymålet i Österbotten, jämte språkprof), Brukspatron J. V.
GRILL (Anteckningar om Tylö-målet), Lärovärksadjunkten K. A. HAGSON
(Ljud- ock formlära för e-målet i Östergötland), N. L. HALLENDER (Ordbok öfver Barne härads folkmål), Fil. kand. 0. HOPPE (Svenska ordspråk
på folkmål), Charge d'affaires G. 0. HYLTÅN-CAVALLIUS (Värends ordbok;
Sagor ock sägner från olika landskap utom Småland), Litteratören J.
JONSSON (Person- ock ortnamn från Hossnao; Folkminnen från Möre),
Litteratören M. JONSSON (Ölands kreatursmärken), Amanuensen G. J:soN
KARLIN (Folkvisor från Östra Skåne; Folkskådespel), Lärovärksadjunkten
M. KLINTBERG (Laumålets ordbok), Kyrkoherden E. KORSSTRÖM (Nagu- ock
Pargas-målen), Komminister A. KULLANDER (Västgötamål), Biblioteksamanuensen E. H. LIND (Samlingar från Filipstads bärgslag), Redaktör
A. LINDGREN (Om folkmusik), Docenten J, A. LUNDELL (De svenska
landsmålens utbredning, I. Plan för undersökningen; Öfversikt af de
svenska landsmålens fonetik; Bröllops- ock andra kväden på folkmål
från 1600- ock 1700-talen omtryckta med kommentarier), Lektor M. F.
LUNDGREN (Ortnamn; Medeltidens personnamn), Professor A. Ta. LYSANDER
(Sagojämförelser), Biblioteksamanuensen A. MALM (Dopnamn inom Vemmenhögs härad; Ordbok öfver Vemmeuhögsmålet), Teol. stud. E. MODIN
Folkets zoologi; Sägner), Skolläraren K. NILSSON (Ordbok öfver sydöstra Blekings folkmål), Fil. kand. J. NORDLANDER (Ordbok öfver Multråmålet i Ångermanland; Ordbok öfver härjedalskan; Äldre ock yngre

norrländska personnamn; Häxprocesserna i Ångermanland; Fingrarnas
namn), Kartografen E. 0. NORDL1NDER (Bärgsjönnal), Professor A. NOREEN
(Grammatikor för dalmålen; De svensk-norska gränsmålen), Lärovärksadjunkten G. NouLANnEtt (Småländsk ordbok), Lärovärksadjunkten J.
N YBLAN (Växtnamn från Ljuuits härad), Med. kand A. G. NYBLIN
(Staffanssjungningen), Fil. lic. N. OLSÅN1 (Om verbalböjningen i nordvästra Skånes landsmål), Hemmansägaren P. PETERSSON (Ordbok öfver
norra Hallands folkmål), Stud. A. RAMI (Folkmelodier), Lektor J.
0 I. RANCKEN (Svenska folksagor från Österbotten), Fil. stud. E. G.
SAHLSTRÖM (Värmländska), Fil. kand. P. A. SANDAN (Ordbok för Vadsbomålet), Rektor A. SCHAGERSTRÖM (Ordlista öfver Vätömålet), Docenten
H. SCHUCK (Den vandrande juden; Magister Ma-nias' Copia exemplorum), Biblioteksamanuensen C. G. STJERNSTRÖM OM källorna för 'lires
dialektlexikon; Förteckning öfver den svenska landsmålslitteraturen),
Med. stud. G. SUNDSTRÖM (Dansföreningen i Uppsala), Professor E. TEGNÉR
(Skånska ortnamn), Hemmansägaren Sv. TEIOMASSON (Sagor från Bleking;
Tre svartkonstböcker), Doktor F'. UNANDElt (Ordbok för västerbottniskan;
märken), Docenten H. A. VENDEI.L (Sagor, visor, gåtor m. m. från
Estland; Ordlista öfver Nargö-målet), Med. kand. V. VENNSTRÖM (Upplandshistorier), Litteratören A. VIBÅRG (Sägner från n. Roslagen), Fru
E. WIGSTRÖM (Skånska allmogeseder; Folkdiktning från Skåne, Bleking
ock Öland), Fil. stud. K. B. VIKLUND (Språken i Norrland), Språkläraren C. G. ZETTEItQVIST (En svensk polyglottsantling från 1850-talet),
Fil. lic. P. ÅSTRÖM (Degerforsmålets ljudlära); hvarförutom skola lemnas
melodier, visor, sagor, sägner, gåtor o. d. ur landsmålsföreningarnas
samlingar. I en särskild serie utgifvas som bihang till tidskriften äldre
blott i handskrift eller sällsyntare tryck tillgängliga arbeten på eller om
folkmål eller rörande andra sidor af folklifvet, ock haf va vi f. n. under
utgiftting (i förening med Svenska litteratursällskapet) en samling af
1500- ock 1600-talens visböcker.

I följd af ökadt statsunderstöd utkommer tidskriften Svenska landsmålen från ock med år 1884
med trlittio tryckark (480 sidor) årligen. Priset
för årgång är oaktadt denna utvidgning oföriindradt,
då subskription sker hos utgifvaren, 3 kronor med
tillägg af postporto, ock betalningen sker genom postförskott vid mottagande af årets första nummer. Prenumeration kan ske genom närmaste postanstalt. Tidskriften är äfven tillgänglig i bokhandeln.
Stockholm, 1888. Kongl. Boktryckeriet.

