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Innan jag öfvergår till att i korthet framlägga planen för 
det arbete, som härmed öfverlämnas åt offentligheten, må några 
ord nämnas om de svårigheter, som möta forskaren på det om-
råde, som här gjorts till föremål för undersökning — svårig-
heter som jag tyvärr mången gång i endast ninga grad lyckats 
öfvervinna. 

Jag vill nu här mindre uppehålla mig vid dem, som öfver 
hufvud äro gemensamma för all ortnamnsforskning, utan hän-
visar den intresserade läsaren till frih. DJURKLOUS uppsats Om 
svenska ortnamn, stälda i samband med historiska och kame-
rala forskningar (Sv..landsm. I, s. 545 f.) samt 0. RYOR Norske 
gaardenavne Inledn. s. 24 f. (»Navnenes forklaring med hensyn til 
deres betydning»), hvilken utredning jag har all anledning att 
underskrifva; jfr äfven NOREEN i Nord. tidskr. 1900, s. 136. 

Den förnämsta af dessa svårigheter består i anskaffandet af 
ett tillförlitligt material. I första rummet måste naturligtvis 
ortnamnsforskaren söka basera sin undersökning på så gamla 
ock så tillförlitligt återgifna namnformer som möjligt. 
I all synnerhet gäller detta sammansatta namn. Det torde icke 
vara möjligt ens för en mycket skicklig språkhistoriker att ana, 
det t. ex. en gård Fågelleken i fsv. tid hetat Foghilleekongh, 
att gårdsnamnet Hultsfred återgår på ett fsv. Holundzfarholth, 
eller att första leden i namnet Norska skogsbygden i fsv. lytt 
Norunga skogha. Mindre nödvändigt är uppvisandet af äldre 
former af enkla namn. Under det att nu i allmänhet en stor 
del ortnamn, såsom namn på gårdar, byar, socknar, härader 
o. s. v., äro i sin fornsvenska dräkt lätt tillgängliga i en mängd 
från trycket utkonina, ofta mönstergilla värk, såsom t. ex. 
Svenskt diplomatarium, STYFFES utmärkta arbete Skandinavien 
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under unionstiden, C. SILFVERSTOLPES Vadstena klosters jorde-
bok Igoo o. s. V. o. s. v., äro de tv. sjönamn, hvilka lika lätt 
ställa sig till forskarens disposition, snart räknade. Mäst gif-
vande äro de från medeltiden bevarade gränsfördragen ock 
-bestämmelserna, såsom mellan Sverge ock Norge, Sverge ock 
Danmark, Värend ock Njudung, uppgifterna om allmännings-
vatten i VGL IV samt för öfrigt diverse urkunder i SD. För 
den, som i likhet med mig icke är i tillfälle att anställa års-
långa specialundersökningar i kammararkivet ock andra arkiv i 
olika delar af landet, men ändock önskar åstadkomma en sam-
manfattande öfversikt af våra sjönamns historia, utarbetad endast 
eller åtminstone hufvudsakligen på grundvalen af tryckta källor 
ock pålitliga uppgifter om uttalet af dessa namn, sådant det 
lefver på folkets läppar, skulle det för visso kännas nästan hopp-
löst, om ej just den omständigheten, att så många af våra öfriga 
ortnamn lätteligen kunna ledas tillbaka till fornsvensk tid, 
skänkte ett synnerligen kraftigt stöd vid bestämmandet af ett 
sjönamns äldre former. Ett stort antal dylika namn, gårdnamn, 
sockennamn o. s. v., visa sig nämligen vid en närmare under-
sökning vara bildade af sjönamn ock lämna därför ett högligen 
pålitligt vittnesbörd äfven om dessas gestalt i forna dagar. Mera 
härom nedan. 

Min andra viktiga källa är naturligtvis namnens uttal. 
Denna har nu flödat ganska ymnigt, ock det är högst få sjö-
namn om hvilka jag ej — vanligen genom speciella förfråg-
ningar — lyckats skaffa mig skriftlig upplysning i detta hän-
seende. Emellertid äro många svårigheter förknippade med 
detta för mig i allmänhet enda möjliga sätt att erhålla uttals-
uppgifter. Då de flästa af mina meddelare helt naturligt icke 
äro språkmän af facket, blifva ofta de meddelade upplysningarna 
icke så detaljerade, som jag skulle ha önskat. Mycken, ofta 
gagnlös möda kostar det äfven att genom förfrågningar förskaffa 
sig den kännedom om vederbörande dialekt, som är oundgäng-
ligen nödvändig för att säkert kunna bedömma en uttalsform. 
Den befintliga landsmålslitteraturen har naturligtvis flitigt be-
gagnats, men den är för mitt ändamål alldeles otillräcklig. 

Ock vidare, har det nu äntligen lyckats att — vanligen 
med tillhjälp af något gammalt gårdnamn — tillförlitligt bestämma 
sjönamnens fornsvenska form, är man, när det gäller att ety- 
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mologisera ordet, ingalunda så gynnsamt ställd som en forskare, 
den där har att finna härledningen till ett urgammalt appella-
tivum. De synpunkter, som kunna ha gjort sig gällande vid 
namngifningen af ett vattendrag, äro naturligtvis betydligt tal-
rikare eller i alla händelser ofta af mycket mera tillfällig natur, 
ån hvad särskilt i fråga om appellativer eller adjektiver _kan 
vara fallet. Härtill kommer en annan synnerligen stor olägen-
het, nämligen den, att forskningsobjektet vid sjönamns- liksom 
annan ortnamnsforskning sällan kan blifva så från alla sidor 
skärskådat ock till alla sina karakteristiska egenskaper känt, 
som mången gång vore önskligt, för att man skulle kunna höja 
sig öfver förmodandenas ock hypotesernas område. En sådan 
intim kännedom om vattendragens natur vore så mycket önsk-
värdare, som — såsom ortnamnsforskare ofta framhållit' — 
namn på större områden mera sällan uttrycka den allmänna 
karakteren hos det benämnda. Namnet syftar ofta på en mindre 
,del af bärgssträckan, floden, sjön o. s. v. Ock äfven i de fall, 
där ett dylikt tillfälle till studier erbjuder sig -- hvem borgar 
för att det eller de drag hos sjön, som nu tyckas oss för den-
samma särskilt utmärkande, värkligen i mera påfallande grad 
trätt i dagen vid den tid — kanske mycket öfver ett tusental 
år tillbaka — då namnet uppkom? Vi veta t. ex., att under 
den historiska tiden Upplands vattenförhållanden undergått högst 
ingripande förändringar.2  

En annan afsevärd svårighet består däri, att vissa sjönamn 
kunna vara afledda af utdöda å- eller flodnamn. Att så kan 
ha varit, framgår af flera i det följande påvisade säkra fall 
— se t. ex. Säfve-, Veselången — samt af förhållandet hos 
åtskilliga norska sjönamn, som 0. RYGH här ock där i sitt ut-
märkta arbete öfver de norska sjönamnen berört eller behandlat. 

Det gifves flere andra frågor som också skulle besvaras, 
för så vitt det vore möjligt. När koloniserades den trakt, där 
sjön är belägen? Det är tydligt, att en förklaring, som kan 
passa för namnet å en af våra större sjöar, såsom Vänern eller 
Vättern, belägen i en sedan urminnes tider odlad näjd. natur-
ligtvis icke utan vidare kan användas, då det t. ex. gäller en 

Jfr Rygh NG 3: 377, Nordlander Sv. landsm. XV. 2, s. 15. 
Se Styffe Unionst. s. 246 följ. samt den hos Hildebr. Sv. 

medelt. meddelade kartan öfver Upplands vattendrag under medeltiden. 
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liten skogssjö från en aflägsen bygd med jämförelsevis ung 
odling. Så kan man fråga sig, om namnet härstammar från 
landets första bebyggande eller om det haft föregångare. Vi 
skola i det följande se, att en sjö icke sällan växlat namn i, 
att synnerligen ofta enkla ord öfvergått till sammansatta, ock 
att stundom i senare tid afledningsändelser tillagts, som icke 
spåras i namnets äldre former. Vidare: har namnet gifvits på 
grund af någon karakteristisk egenskap hos vattendraget i fråga, 
eller har på detsamma helt enkelt en benämning öfverflyttats, 
som kolonisterna medfört från den näjd, hvarifrån de kommit, 
en benämning hvars etymologiska betydelse kanske ej ens för 
deras uppfattning var lefvande? Jag erinrar t. ex. därom, att 
stundom tyska floder ock svenska sjöar bära samma namn. 
Föreligger här ursläktskap eller lån af samma beskaffenhet, som 
då en å (Rhin) i Mark Brandenburg af de rhenländska kolonis-
terna benämnts efter hemlandets hufvudflod — hvars namn är 
af keltiskt ursprung — eller då (såsom möjligen är fallet) 
de skandinaviska floderna kallats älf, germ. *albiz, efter före-
bilden af ty. Elbe (lat. Albis)? 2  Eller stammar namnet kanske 
från den indoeuropeiska urtiden ock bar där betecknat vatten-
drag — ja, kanske rent af naturfciremål af annat slag --
med helt annan karakter än den, som tillkommer den svenska 
sjö, hvars namn vi söka förklara? 

I detta sammanhang må äfven nämnas, att endast några 
af de sjönamn, med hvilka jag här sysslar, förut gjorts till före-
mål för etymologisk behandling af strängt vetenskaplig natur. 3  
Däremot vimlar det i äldre socken-, härads- ock landskaps-
beskrifningar af rent ovetenskapliga förklaringsförsök. Ett ock 
annat af dessa har dock enligt min mening i hufvudsak träffat 
det riktiga, ock jag har naturligtvis då nedan redogjort för dem. 

Någon sammanhängande framställning af sjönamnen i större 
delar af riket saknas, om jag undantager J. NORDLANDERS ock 
E. 0. NORDLINDERS nedan citerade förträffliga monografier i 
denna tidskrift. I en af våra större tidningar hår nyligen en 

Jfr Erdmann Die angeln s. 114. 
Jfr Bremer GPhil. 3, s. 776, 786. 
»På intet område af svensk språkforskning torde dilettantismen 

hafva frodats i den grad som på ortnamnsforskningens». Noreen Nord. 
tidskr. 1900, s. 136. 
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längre artikelserie varit synlig, där sjönamn hufvudsakligen i 
ett par af Sverges mellersta provinser etymologiskt behandlats. 
Namnen sammanställas med finska, lapska, keltiska, slaviska 
ock sanskritiska ord, utan att författaren, en högt aktad ock på 
andra områden synnerligen förtjänstfull man, så vitt jag kunnat 
förstå, haft den aflägsnaste aning om de språklagar, på grund 
af hvilka dylika sammanställningar äro möjliga. Namnet på 
flen lilla sjön Besslingen skulle t. ex. kunna härledas från iriska 
bals 'vatten', ehuru det enligt dialektens ljudlagar är etymolo-
giskt fullständigt identiskt med no. Bitlingr, vanligt namn på 
små tjärn, eg. 'liten bit'; i namnet Järnlunden skulle dölja sig 
sanskr. jala 'vatten'; namnet Käfsjön antages på en gång be-
släktat med lat. eavus ock lapska Kovejaur 0. S. v. Något 
afseende vid sjönamnens äldre former göres icke häller. Till 
detta, för öfrigt på visst sätt om mycken lärdom ock beläsen-
het vittnande arbete har jag i allmänhet icke kunnat taga någon 
hänsyn, hvilket jag anser mig nödsakad att nämna, därest någon 
icke-fackman skulle förundra sig öfver att de där framställda 
härledningarna ej här blifvit beaktade. I detta sammanhang 
må jag slutligen med tacksamhet erkänna den utmärkta vägled-
ning ock hjälp, jag under mitt arbete haft af 0. RYG118 ypperliga 
värk Norske gaardenavne samt hans afhandling om de norska 
fjordnamnen i »Sproglig-historiske studier tilegnede Prof. C. R. 
Unger». 

Nu några ord om den plan, jag i denna af handling sökt 
följa. 

Det har varit min mening att söka" etymologiskt förklara 
ett större antal enskilda sjönamn ock på basis af dessa under-
sökningar gifva en öfversiktlig framställning af de principer, 
som i fråga om betydelse ock ordbildning gjort sig gällande vid 
uppkomsten af denna grupp ortnamn. Arbetet afser hufvudsak-
ligen att tjäna till ledning för kommande specialundersökningar 
på detta område, ock kan det i någon mån sporra till sådana, 
anser jag mig belönad för min möda. Det torde nämligen vara 
kifverflödigt att nämna, att detsamma endast gör anspråk på att 
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utgöra en inledning till forskningar på detta arbetsfält. I 
betraktande af den synnerligen stora betydelse det har att vist 
undersökningar af ortnamn å ett inskränktare område vara i 
tillfälle att anställa jämförelser med sådana från aflägsnare håll 
har jag anledning att hoppas, att boken skall kunna försvara 
en, om ock ringa plats inom vår namnforskningslitteratur. 

Naturligtvis har jag ej kunnat i denna undersökning indraga 
hela det ofantliga materialet, utan inskränkt mig så till vida, 
att jag här direkt behandlar blott de till min kännedom komna 
sjönamn i Göta- ock Svearike, som icke äro sammansatta 
med appellativ erna sjö, -vattnet, -tjärn o. d. nu lefvande-
ock begripliga ord. Dessa sammansättningar äro af två slag: 
sådana som afse sjöns naturbeskaffenhet, såsom Säfsjön, Sand-
sjön, Vallsjön o. d., ock sådana som äro afledda af ortnamn, 
såsom Eksjöhofgärdssjön, Holmatorpasjön o. s. v. Af den 
första gruppen ha dock de — om ock flyktigt — vidrörts, som 
belysa dem jag här i första rummet velat undersöka, som t. ex. 
Djupsjön under Djupen, Saxsjön under Saxen, Sandsjön under 
Sandören o. s. v., eller som jag ansett utgå från ursprungligen 
enkla namn; af den andra gruppen de, som jag trott vara bil-
dade af gårdnamn o. d., hvilka själfva tyckts mig innehålla 
gamla sjönamn af det slag, som utgör det egentliga ämnet för 
denna afhandliug. Emellertid är det, som nämnt, endast i ringa 
grad jag kunnat ägna dessa blott i andra ortnamn kvarlefvande 

. sjönamn någon uppmärksamhet: de fordra en alldeles särskild 
undersökning af ytterst svår ock invecklad natur. 

På grund af det ofvan sagda skulle här alltså behandlas. 
ettnamn sådant som Alkvättern, men ej — annat än i andra 
hand — det etymologiskt så gott som identiska Alkvattnet.. 
Detta är ju på sätt ock vis en inkonsekvens. Men arbetet har 
hufvudsakligen företagits i etymologiskt syfte, ock jag har i 
enlighet därmed ej velat afskilja sådana namn, som äro bildade 
af till betydelsen numera fördunklade ord med betydelse 'sjö', 
'vatten' o. d. (Alkvättern, Götmaren, Asunden) ock som där-
för mången icke-fackman skulle önska se förklarade. 

I afhandlingen ha blott då ock då i förbigående Norrlands 
ock Dalarnas sjönamn behandlats. Anledningen härtill är dels-
att generalstabens kartvärk (GS), som varit min första utgångs-
punkt, icke ännu framskridit så långt, att det omfattar dessa. 
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landsdelar, dels ock framför allt, att de stora afvikelser från 
riksspråket, som därvarande dialekter uppvisa, göra en etymo-
logisk behandling af de inom dem uppkomna sjönamnen betyd-
ligt vanskligare, än hvad fallet är med det sydligare Sverges. 
Då en inskränkning af stoffet i alla händelser var nödvändig, 
ansåg jag den lämpligast böra göras i den riktning, som ofvan 
antytts. 

Jag öfvergår nu till att mera detaljerat redogöra för huru 
jag sökt realisera ofvan angifna plan. 

I. Materialsamling. 
1) Uppslags- 1. stiekordsformer. I fråga om dessa har 

jag valt de enligt min mening bästa af dem, som förekomma å 
kartor, i geografiska arbeten o. d., d. v. s. dem som närmast 
ansluta sig till uttalet Af namnen hos i de resp. sjöarnas närhet 
boende bildade personer. Stundom har jag på grund af erhållna 
uttalsuppgifter ansett mig böra till stickord välja former, som 
icke använts af mig till buds stående geografiska källor. Jag 
skrifver alltså Fälaren (ej Fäarn, hvilken form närmast åter-
gifver allmogens uttal), Bålungen (ej som GS Bölungen, af 
skäl som nedan anföras), Kolsnaren (ej Körsnern) 0. s. v. 
Den traditionella stafningen af en mängd namn har modi-
fierats i ljudenlig riktning, alltså Jälmaren (ej Hjelmaren 
1. Hjälmaren), Ämten (ej Emten), Juten (ej Gjuten) o. s. v. 
För öfrigt ha samma stafningsregler tillämpats som i afhand-
lingens öfriga del; alltså Ginningen (ej Jinningen), Flaxen (ej 
Flaksen), Skiren (ej Siken I. dyl.). I många fall, där jag 
varit tveksam, har jag bibehållit den stafning, mina källor 
använt, så t. ex. skrifvit Hviten, Ljusnaren, Jönnen. Fram- 
för 	allt har jag af hållit mig från att akceptera rena konstruk- 
tioner till riksspråk, äfven där dessa haft god hemul för sig. 
Så har jag t. ex. till stickord valt den af ingen tryckt källa 
begagnade formen Asbrunnen, emedan jag endast erhållit uttals-
uppgiften a4sbrun3nen, ock ehuru bl. a. WIESELGREN använder 
skrifningen Arsbrunnen, hvilken konstruktion i detta fallet 
sannolikt träffar det rätta. I åtskilliga fall kunna väl andra 
meningar göra sig gällande i fråga om valet af stickordsformer, 
än dem jag här företrätt. De praktiska olägenheterna af den 
— enligt min mening blott skenbara — inkonsekvens, som i 
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detta afseende uppstått, ha afhjälpts genom talrika, kanske 
alltför talrika korshänvisningar. 

2) Uttalsformer. De först anförda formerna återge de i 
närheten af sjön boende mera riksspråkstalande personernas 
uttal; kommer så allmogens, där detta företer några betydande 
afvikelser. De erhållna uppgifterna — där de mäst varierande 
beteckningssätt använts — har jag öfverflyttat till den af lands-
målstidskriften använda »grofva» ljudbeteckningen (siffrorna an-
gifva: 40 s. k. enkel ock 32 s. k. sammansatt akcent). För de i 
rspr. i allmänhet sammanfallna ljuden i son 'filius' ock sån, 
best. formen af så, har i den först angifna uttalsformen ti-typen 
använts; men som det naturligtvis är af den största betydelse 
för ett ords etymologi att känna, om traktens dialekt i dessa fall 
har å- 1. (öppet) 0-ljud (e, 8), lämnas dessutom i hvarje särskilt 
fall, där upplysning stått att få, uppgift om det hos allmogen 
förekommande uttalet. För öfrigt anföras i allmänhet endast 
de dialektiska skiftningar, som kunna hafva etymologisk vikt 
ock betydelse. Någon mera detaljerad uttalsbeteckning än tid-
skriftens »grofva» bar det på grund af de oftast ännu »gröfre» 
uppgifterna varit mig alldeles omöjligt att som hufvudbeteckning 
genomföra. Däremot ha, när särskilt pålitliga uppgifter lämnats, 
dessa inom parentes anförts. Äfven sådana uppgifter, om hvil-
kas tolkning jag ej varit fullt säker, har jag inom citations-
tecken återgifvit. Dessa meddelanden — af det ena såväl som 
det andra slaget — ha anförts i den form jag erhållit dem. 
I några fall har jag mottagit uppgift om att namnet existerar, 
men intet fått veta om dess uttal. Då en sådan uppgift likvisst 
alltid har sitt direkta värde — mången gång är det endast 
akcenten om hvilken man kan vara tveksam — har jag i dylika 
fall inom »källparentesen» angifvit att namnets befintlighet genom 
enskild uppgift blifvit bestyrkt. 

Om de svårigheter, som varit förknippade med att samla 
ock tolka uttalsuppgifterna, har ofvan talats. 1 flera fall hade 
mycket utförligare upplysningar om traktens dialekt varit af 
nöden. Såsom exempel må anföras östgötanamnen på -amn ock 
-ern (med grav). Östergötland har som bekant a-, ä- ock e-mål. 
I vissa dialekter synas ändelserna -amn ock -ern ha samman-
fallit i uttalet, i andra ej. Hvar representerar ett nysvenskt 
-er(n) ett fsv. -jr ock hvar ett fsv. -ar? Ja, stundom kan en 
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sådan uppgift -ern (-an, 1. -an) etymologiskt tolkas som ett -Edil 
1. -len 1. darn o. s. v. Jag har efter bästa förmåga sökt utreda 
denna trassliga härfva. 

Källuppgifter. Efter uttalsuppgifterna anföras någon 
eller några af de källor för sjönamnen, jag haft till mitt förfo-
gande, jämte de olika former, i hvilka de där förekomma. Dessa 
citat afse äfven att lämna läsaren anvisning om hvar ytterligare 
upplysningar i fråga om sjön, dess läge, naturförhållanden o. s. v. 
kunna erhållas. Af denna anledning ha en mängd yngre arbe-
ten anförts, ehuru de ofta icke upplysa något om sjönamnens 
form utöfver hvad stickordsformen angifver. 

Till grund för insamlingen af materialet har lagts General-
stabens kartvärk (GS). En viss ojämnhet uppstår därigenom 
att de blad, som omfatta nordligaste Värmland, ännu icke utkom-
mit; dock har jag sökt att från andra håll komplettera den 
lucka, som sålunda uppstått. 

Af de två nummerserier, med hvilka Generalstabens kart-
blad betecknas, har jag vid citering valt den, som i sig äfven 
innesluter en anvisning om den del (östra 1. västra) af Sverge, 
i hvilken sjön är belägen. 

Åtskilliga sjönamn, som icke förekommit å GS, ha hämtats 
från arbetet Sveriges geologiska undersökning Ser. Aa, Ab 
(SGU). Dessa ha emellertid oftast afsett obetydliga småsjöar, 
af hvilka en hel del numera äro delvis eller alldeles igänvuxna, 
aftappade eller på annat sätt reducerade, till följd hvaraf det 
särskilt i fråga om dessa fallit sig synnerligen svårt att erhålla 
upplysningar. För fullständighetens skull har jag dock ansett 
mig böra upptaga dem, trots att jag om flera af dem icke haft 
något af vikt att meddela. 

Med afseende på stafningen af de från FORSSELL Sverige 
1571 hämtade ortnamn se nämnda arbete s. 13. 

Vid citat från de delar af Svenskt diplomatarium (SD), 
som äro försedda med register, har i regel endast årtal ock 
delsiffra anförts. 

I fråga om uppgifterna om sjöns läge må nämnas, 
att jag på grund af de talrika källhänvisningarna ansett mig 
icke behöfva anföra alla de socknar, inom hvilka en sjö kan 
vara belägen. I regel har om dess läge endast så mycket med-
delats, att förväxling icke uppstår ock att läsaren utan att nöd- 
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gas rådfråga kartan kan bilda sig en ungefärlig föreställning 
om detsamma. 

Sedan anföras gård-, by-, socken-, bärgnamn o. s. v., 
som bildats af sjönamnet. Såsom ofvan nämnts, utgöra dessa 
mången gång mina bästa hjälpmedel vid bestämmandet af sjö-
namnens fornsvenska gestalt. Ett stort antal af dessa hade 
af denna grund med stort fog kunnat anföras inom »form-
parentesen». 

Kommer så den rent etymologiska behandlingen. 
Om de synpunkter, som därvidlag kunna göra sig gällande, har 
ofvan ordats. Vid ordens etymologiserande har jag utgått från 
fullt säkra fall, hvilka jag sedermera vid val mellan flera möj-
ligheter stadigt haft för ögonen. Högst ogärna ock blott i ytterst 
få fall har jag — med stor tvekan — akcepterat en härledning 
från ord eller stammar, som för öfrigt icke äro uppvisade i de 
germanska språken. Det är klart, att man på detta område' 
många fall icke kommer öfver en blott förmodan. »Etymologien, 
die nur möglich sind, haben nicht eben grossen wert» säger 
HtBSCHMANN i en anmälan af sin Armen. gramm. (Indog. 
Forsch. X); men öfver dylika osäkra ock famlande försök måste 
dock vägen till större klarhet ock mera positiva resultat gå 
fram. Jag har emellertid i det följande undertryckt många 
dylika förmodanden, om de också möjligen kunnat te sig nog så 
fördelaktiga på papperet. Bland de etymologier, som jag nedan 
framställer, finns det ett större antal, om hvilkas riktighet jag 
själf är så öfvertygad, som man i dylika frågor öfver hufvud kan 
vara. Vid dessa har jag icke gjort något slags reservation i 
form af ett »möjligen», »kanske» 1. dyl.; men vill naturligtvis 
därmed icke hafva sagt, att de icke kunna kastas öfver ända 
af nya för mig obekanta fakta, som en kommande forskning 
kan draga fram i ljuset. För vissa namn anser jag det nästan 
lönlöst att spörja efter härledningen. De synas vara nedärfda 
från urindoeuropeisk tid, ock deras egentliga betydelse var sanno-
likt ej känd ens för det folk, som här en gäng gaf våra sjöar 
namn 1. 

1) Stundom känner man sig rent af frestad att uppkasta den kan-
ske kätterska frågan, om vissa af dessa gamla ortnamn öfver hufvud 
taget någonsin haft någon egentlig betydelse. När man t. ex. ser de 
hos Rygh Stud. s. 67 uppräknade fno. älfnamnen på -str : Jöstra, 
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I viss mån kan jag sålunda dela den skepticism i fråga om 
tydningen af dylika namn, för hvilken Hirt SPBB 21: 124 gör 
sig till tolk. Man får sålunda ej a priori förutsätta, att alla sådana 
ord kunna tydas. För många fall anser jag dock denna skep-
ticism vara till föga båtnad för vetenskapen. Stammen eller 
grundordet kan — åtminstone livad de svenska sjönamnen 
beträffar — ganska ofta genom jämförelser ock framdragande af 
analoga fall bestämmas. 

Att utan öfversikt öfver hela materialet ock studier af det-
samma sås, tolka enskilda sjönamn torde i de fiästa fall vara 
lönlös möda. En dylik forskning mynnar vanligen ut i giss-
ningar, om hvilka NOREENS ord (Nord. tidskr. 1900, s. 138) äro 
tillämpliga, att »den ena ofta kan vara lika rimlig som den 
andra». De rent teoretiska möjligheter, som stå forskaren till 
buds vid försöken att tyda ett sjönamn, äro icke sällan ganska 
många, ock valet blir utan tillgång till omfattande samlingar 
ganska tillfälligt. Ett namn som t. ex. Bjälken kunde ju teoretiskt 
sett innehålla ett färgnamn aflett med suffixet k (jfr Bjäliven); det 
kunde betyda 'den blåsande, hvinande sjön' (se Bjälmen); det 
kunde vara så gott som identiskt med sskr. bhargas 'glans' — 
det är dock intet af allt detta (hvilket en närmare efterforsk-
ning torde visa), det innehåller helt enkelt best. formen af 
sbst. bjälke. 

Men därmed måste man mången gång nöja sig: till den 
bestämda föreställning, som legat till grund för namngifningen, 
lyckas man långt ifrån alltid tränga. 

Samtliga här framställda etymologier äro mina egna, där 
ej motsatsen uttryckligen angifves. De för öfrigt mycket få 
etymologiska förslag, som till mig muntligen eller skriftligen 
framställts, citeras naturligtvis, äfven de af mig förkastade, som 
jag ansett löna mödan att upptaga — de senare dock utan upp-
gifvande af namn. De här afvisade möjligheter till etymologisk 
tolkning af åtskilliga sjönamn, vid hvilkas framställande jag 

Istra, Mistra, Ostr, Vinstr, eller de på samma sätt bildade önarn-
nen Flöstr, Mostr, Mystr, öst; Rokstr, kan man ej värja sig för 
den tanken, att några af dessa uppstått genom någon obetydlig för-
ändring i konsonantiskt eller vokaliskt afseende af förut bekanta ock 
använda namn på liknande naturföremål. Jfr t. ex. de i Kalmar län 
belägna sjöarna "Findeln, Frindeln ock Grindeln. 
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icke antyder något slags källa, äro sådana som jag tänkt mig 
skulle af en eller annan läsare kunna uppkastas ock om hvilka 
jag därför velat i tide yttra min mening. 

De i denna afdelning förekommande statistiska uppgifterna 
rörande frekvensen af sjönamn röra, då intet annat särskilt 
angifves, generalstabens kartor öfver Göta- ock Svealand (utom 
Dalarna). 

De följande afdelningarna komma att innehålla: 
öfversikt af sjönamnens bildningssätt. 
öfversikt af sjönamnens betydelse. 
öfversikt af medelst sjönamn bildade gård-, socken-

namn o. d. 
Anmärkningar om sjönamnens ålder, utbredning o. d. 

Slutligen meddelas en förteckning på mina meddelare 
— hvilka jag dock redan här bringar mitt vördsamma ock hjärt-
liga tack — ock vidare en lista på använda källskrifter. 

Med afseende på det framställningssätt, som i det föl-
jande valts, må nämnas, att utrymmet tyvärr omöjliggjort en i 
egentlig mening populär form. Då ortnamnsforskningen har 
många vänner utanför språkmännens krets, hade det annars 
varit mig kärt, om jag kunnat göra framställningen så bred, att 
språkhistoriska kunskaper icke för läsaren behöft förutsättas. Emel-
lertid ha, såsom fackmannen lätt finner, vissa eftergifter i denna 
riktning gjorts. Dock må särskilt framhållas, att jag i all-
mänhet icke utvecklat skälen till att sådana förut framställda 
etymologier ratats, hvilkas oriktighet för den språkhistoriskt 
bildade språkmannen ligger i öppen dag: för dessa fall måste 
jag hos de öfriga läsarne anhålla att blifva trodd på mitt ord. 
Däremot har jag ägnat mycken tid ock omsorg åt att söka upp-
visa oantagligheten af åtskilliga härledningar, som visserligen 
äro formellt möjliga ock kunna tyckas ligga nära till hands, 
men som af olika skäl icke förtjäna något afseende. 

I detta sammanhang må äfven nämnas, att den alfabetiska 
uppställningsformen enligt min mening här varit den enda, som 
med fördel kunnat användas. En sammanhängande resönne- 
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rande framställning hade visserligen för läsaren varit mera njut-
bar, liksom för mig själf utan tvifvel betydligt angenämare att 
utarbeta. Men det är utan vidare klart, att om en sådan fram-
ställningsform valts, en stor del af de faktiska upplysningarna 
om uttal, äldre former, läge o. d., som här lämnats, då för 
öfversiktlighetens skull måst uteslutas. Emellertid hade en dylik 
åtgärd minskat bokens vetenskapliga värde, ock då jag med mitt 
arbete i första rummet afsett att göra nytta, har jag icke kunnat 
eller velat tillgripa densamma. 

Vidare må nämnas, att jag vid artiklarnas affattande utgått 
från den förutsättningen, att arbetet i allmänhet skulle komma 
att användas som uppslagsbok, ehuruväl dess egentliga syfte — 
som förut nämnt — är ett helt annat. Till följd häraf har jag 
här ock där i viktigare fall ansett upprepningar vara af nöden: 
en mängd dylika ha dock undvikits genom korshänvisningar, af 
hvilka jag enträget uppmanar den intresserade läsaren att begagna 
sig. För den emellertid, som önskar förvärfva sig en mera 
själfständig uppfattning om värdet af enstaka tolkningar, är det 
oundgängligen nödvändigt att genomläsa boken i ett samman-
hang eller åtminstone större partier af densamma. 

Mitt arbete har jag tillåtit mig tillägna min förre lärare 
ock förman professor ADOLF NOREEN, hvilken ungefär vid den 
tid, då det kommer att blifva färdigtryckt, ingår i sitt femtionde 
lefnadsår. Det är ett ringa ock anspråkslöst uttryck för den 
varma tacksamhet, jag känner för allt, hvad jag af honom fått 
mottaga af vetande ock impulser, samt för de lifvande ock till-
varon fördjupande intressen, som han förstått att ingifva. Att 
jag vid detta tillfälle icke har något bättre ock solidare att bjuda 
honom, beror till någon del därpå, att jag i allmänhet icke haft 
andra stunder af dygnet att förfoga öfver i ock för själfständig 
vetenskaplig värksamhet än sådana, då sannolikt de allra flästa 
hvila från sitt dagsarbete. 
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Abberrsjön o. d., se Asplången. 
Acksjön, se Garpen. 
Addaren, vanl. ad3dar2n (Addar[e]n Hermelin 1802, Radloff 

1: 13 [1804], Tham Sthm s. 223, GS 6 Ö 31; Addan SGU An 
100: 2) Länna o. Skederids s:nar, Sjuhundra hd Upp!.: Addo-
boda. Detta är antagligen samma gårdnamn, som år 1344 skrifves 
Addabol (SD V) ock hvars första led naturligtvis med Lund-
gren Sv. lm. X. 6, s. 7 är att söka i personnamnet Addel. Sjö-
namnet är dock ingalunda direkt bildat af personnamnet, utan 
bör betraktas som ett slags subtraktionsbildning af det anförda 
gårdnamnet. På samma sätt är sjönamnet Gissmunnen bildat, 
ilfvensom Ubbasjön (GS 2 Ö 40) till Ubbaboda (: personnamnet 
Ubbe 2), Örkeneds sn Skåne, ock Västgötesjön (GS 2 Ö 32) 
Grythytte sn Vstml.: Västgötetorp. Med afseende på suffixet 
anmärkes, att sjön Angaren är belägen icke långt från Adda-
ren. Formen Addan beror väl — därest den värkligen före-
kommit i det talade språket — på anslutning till namnet å den 
likaledes i närheten liggande Hufvan. 

Aflången Ov1og2gen. 
(Allvin Mo s. 105, GS 2 Ö 36) Linderås sn, N. Vedbo 

hd Smål. 
Stora o. Lilla (Nora bärgsl. .s. 67 [1791], Hermelin 1803, 

GS 2 Ö 31) Ljusnarsbärgs sn, N. Kopparbärgs bärgsl. Vstml.: 
Mången, Afigingsbärg. 

af allmogen uttalat å3v1og2-gen (Allången• Fernow s. 18 
[1773]; Mången Lex. 7: 395) Visnums sn Vrml.: Allängshult. 

Sjöarnas form har gifvit anledning till namnet. Dock är 
det ej fullt säkert, att det utgår från fsv. allonge; sv. allång 

Om detta namn se närmare Dyrlund Afn0 1885, s. 314. 
Jfr Falkm. s. 161. 
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'oblongus', då detta ord är lånat i jämförelsevis sen tid. Möj-
ligen bör i stället ordet föras till fsv. af-, ollanger 1, dock icke 
i dess vanliga betydelse 'för lång', utan den af. 'mycket lång', 
hvilken man kan förutsätta på den grund att pref. of- i fsv. 
stundom, om också undantagsvis, uppträder med en dylik för-
stärkande betydelse; jfr fsv. ofmykil Sdw. ock Hz under av 2. 
Ett motsvarande no. ord i samma bet. ingår sannolikt i gårdnam-
net Aflangrud; se Bugge hos Rygh NG 3: 50. — Mot härled-
ningen från fsv. afianger i bet. 'mycket lång' talar dock den 
omständigheten, att sjöarna åtminstone numera ej göra skäl för 
ett dylikt namn; betydligt bättre passar bet. 'aflång' in på deras 
form. — Fsv. *Aflanger. 

Afskaken (Lotter c. 1750) Älfdals hd Vrml.; se 'skaken. 
Afsätern (Hermelin 1818) Vena sn, Sevedes hd Blm.; är 

mig för öfrigt obekant, hvadan det faller sig svårt att uttala sig 
om dess härledning. Snarast ligger ett (numera försvunnet) 
gårdnamn till grund; jfr Barsättern, Glaåkern, linabbarpen o. s. v. 

Afven a3ven2. 
(GS 4 Ö 36) Törnesfalla sn, S. Tjusts hd Kim.: Afveslätt. 
(enl. uppgift) Fagerhults sn, Hanbörds hd Blm.; å GS 

3 Ö 38 kallad Avesjön. 
Här föreligger samma ord, som ingår i sv. dial. (äfv. kim.) 

afve m. 'större 1. mindre vattensamling m. m.'3; jfr de norr!. 
sjönamnen Afvan4, Horn-, Storafvan samt Afvesjön (GS 3 Ö 
38)5. Om härledningen (:fsv. af) se Bugge hos Nor. Sv. lm. 
IV. 2: 226. Jfr Agen. 

Afvern a3ver2n (Afweren Lotter e. 1750; Afvern Hermelin 
1803, Tham Link. s. 35, GS 3 Ö 33), ansenlig sjö i Bo sn, Skyller-
sta hd Nke, på gränsen till Og.: Afverby. Detta gårdnamn 
skrifves är 1381 Afra Byndh (SRP nr 1597) ock år 1385 Afura-
byghd (anf. arb. nr  2158). Sjön synes alltså i fsv. tid ha kal-
lats  Afre. Namnet på denna ganska stora sjö bör naturligtvis 

i) Jfr formen AftAngen. 
2) Om dessa prefix se för öfrigt Lian Z. altind. u. vergl. sprach-

gesch. s. 76. 
Om ordet se Rz s. 16 b, Nor. Ordb. fryksd. s. 2, Ak. ordb. 
Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 15. 

ö) En annan än den ofvan nämnda, hvars namn väl också urspr. 
varit osammansatt; kanske är för öfrigt äfven här ännu i dag den enkla 
namnformen bruklig. 	' 
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skiljas från Afven ock möjligen föras till den ieu. stam op, ap 
'vatten', som förekommer t. ex. i preuss. ape, lit. iipå 'flod', 
sskr. åp gen. apås 'vatten' och kanske äfven lat. amnis. Se i 
fråga om bet. under Haren, Noren, /*leen, Nätaren, linden, Vänern, 
Vättern m. fl. Kunde man emellertid kanske snarare tänka på en 
substantivering af ett adj. motsvarande got. abrs 'stark, häftig'? 

Ägaren (Hermelin 1802, Tham Sthm s. 311) Vårdinge sn, 
Öknebo hd Sdml.; enl. uppgift en mörk ock dyster skogssjö. Den 
kallas nu enl. GS 5 Ö 33 samt skriftligt meddelande Akaren (se 
d. o. 2); men möjligen är den hos HERMELIN ock THAM anförda 
g-formen den älsta. I alla händelser är det vanskligt att under 
sådana förhållanden yttra sig om ordets härledning. — En stam 
ag- ingår i flera namn å nordiska vattendrag, såsom Agan, 
Agvattnet (GS 1 V 31), no. Agsjoen (Rygh NG 3: 317), vidare 
Agaån Kinnevalds hd Smål., fno. älfnamnet Agvegla (Rygh NG 
1: 209). Dock är det ingalunda säkert, att alla dessa namn 
sinsemellan äro besläktade (om t. ex. Agen se d. o.). I åtskil-
liga ortnamn såsom fsv. Agabothe (jfr nsv. Agebo[ejön] GS 3 
Ö 39) föreligger väl mansnamnet Aghi 1. 

Om vi ha att utgå från g-formen. är vårt sjönamn möjligen 
besläktat med sskr. yaluia 'rastlös', till hvilket fht. jagån brukar 
ställas2. Betydelsen vore då densamma som t. ex. i svinnaren ock 
möjligen äfven Akaren. Snarare bör det dock föras till sskr. aghås 
'schlimm, gefährlich, böse' (som knappast utgår från ett ieu. 

aghalås 'schlimm', got. aglus 'beschwerlich' o. s. v., agiuba 
'schwer'; jfr Aglan. I så fall vore med afseende på betydelsen 
Båfven, Mern närmast jämförliga. Den i Norge förekommande 
älfnamnsstammen Ag- ställes af Rygh NG 3: 317 till no. aga 
'myllra, vimla' Ross. — Fsv. *Aghir (utan omljud som fsv. 

fno. Aspir o. s. v., se afd. II). 
_igen a2gen2  pi. (af 3, 4) *Agarna. 

Agen (GS 2 0 31) Rämmens sn, Filipstads bärgsl. Vrml.; 
no. om sjön Bredrefven. 

2) Agen (Hermelin 1803) på gränsen mellan Grythytte bärgsl. 
Vstml. o. Gåsborns sn Vrml. 

Lundgr. Sv. lm. X. 6: 9. 
Se t. ex. Uhlenbeck Et. wb. d. altind. spr. ock Kluge Et. wb.; 

jfr dock Hirt Ablaut s. 132. 
Sv. landsnz. XX. 1. 	 2 

nyttbri.7. 
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Agen 1. Lersjö age (Ägorna pl. Fernow s. 14 [1773]; 
Agen Björkman s. 102 [1842]; Lersjö age GS 2 Ö 31) Färnebe 
sn, Filipstads bärgsl. Vrml. 

I förb. Många agar I. Mångsagarna' migscitgara (Många 
Agar GS 2 Ö 31) Hällefors sn, Grythytte bärgsl. Vstml.; eg. 
vikar till Mången. 

I förb. Ånsjö age (GS 2 Ö 31) Hjulsjö an, Grythytte bärgsl. 
Vstml. 

Ordet betyder uppenbarligen 'vik' 1. 'mindre vattensamling, 
som står i förbindelse med en större'. Det är säkerligen identiskt 
med sjön Afven ock sålunda bildat af sv. dial. ave 'vattensam-
ling; grund ock trång vik m. m.' Det inljudande b har öfver-
gått till 3 såsom i de fall, som anföras af Nor. Aschw. gr. § 
271 not 1: fastelaghen jämte -aven, aghund jämte avund 0. 8. v. 
På samma sätt bör enligt mitt förmenande sv. dial. agug: avig 
förklaras. 

Aglan (SGU 1) Ytter-Järna sn, Öknebo hd Sdml.: Aglan; 
kallas enl. uppgift numera Aglasjön (GS 5 Ö 33). Gårdnamnet 
är utan afledning uppkommet ur sjönamnet såsom t. ex. Ogan (i 
närgränsande sn öfver-Järna) af det likaljudande sjönamnet. 
Hit hör äfven fsv. gårdnamnet Aghlabeek (SRP nr 134 från 1353), 
nu Albäck Simtuna sn Uppl. Möjligen bör ordet sammanställas 
med got. aglus 'beschwerlich, schwierig'; jfr Ägaren (i samma 
hd). Namnet innehåller för öfrigt sannolikt oblik kasusform af 
ett fsv. (substantiverat adjektiv?) "aghle. Sjönamn på -an äro 
särskildt i Sdml. mycket vanliga; jfr Muskan, Ogan, Styran, 
Tärnan, Unan, Ådran 0. 8. v., upp!. Hufvan, vrml. Eldan, fsv. 
Fran Soma (Sommen) o. s. v. — Fsv. *Aghle. 

Agnaren 48naren2  (GS 2 Ö 31), mycket liten sjö i Skedvii 
sn, Åkerbo hd Vstml. En likaljudande stam återfinnes i flera 
norska älfnamn; se Rygh NG 1: 292, 2: 22. Nämnde förf. anser 
densamma möjligen vara besläktad med nord. agn 'lockbete för 
fisk'. I vissa fall — t. ex. i ifrågavarande sjönamn — kunde 
man väl äfven tänka på sv. agn 'borst i sädeskorn', fsv. aghn; 
jfr Axaren, Axen, Borstingen, Fenen. För öfrigt må anföras: 
Agnsjön .(GS 3 Ö 39, 1 V 38, 1 V 37, 1 Ö 37 2 ggr, 1 V 36, 2 
Ö 34, 5 0  30), Agnasjön (2 ö 39), Agn(e)tjärn (1 V 37, 2 V 33, 

1) Anteckningen om delsiffra ock sida har förkommit, men formen. 
är säkert hämtad från ,SGII. 
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2 V 32). Agnaren: Agnsjön = A.xaren: Axsjön. Jfr för öfrigt 
Ångarn ock de i denna art. anförda sjönamnen Angsjön. — 
Knappast är namnet en bildning på 4n)ir af den under Agaren 
omtalade älf- ock sjönamnsstammen, i hvilket fall Agnaren: 
Agaren = Näsnaren: fsv. *Emir = Snesnaren: Snesaren o. s. v. 

Äkar(e)11 a8kar2n. 
(Hermelin 1804, Tham Nyk. s. 16, GS 4 Ö 33), numera 

obetydlig, mycket urtappad sjö i Dunkers sn, Villåttinge hd 
Sdml.: Akaren. 

(GS 5 Ö 33 samt enl. uppgift) Vårdinge sn, Öknebo hd 
Sdml. = /karen, se d. o. 

Möjligen är ordet bildat af samma stam som det af Rygh 
NG 2: 317 ponerade fno. älfnamnet Åka. Om detta ord fram-
kastar R: den möjligheten, att det är bildat af v. älta 'åka'; se 
närmare iklången (Aklången). Skulle man snarare våga jämföra 
sskr. ajiras 'rask'? Jfr i så fall med afseende på bet. Svinnaren 
samt möjligen äfven Agaren. — Fsv. *Akir. 

Aklången, se Åklången. 
Alden al4den är numera det vanliga namnet å Alen 1, 

hvaraf det torde böra betraktas som en yngre &ledning. Jfr 
med afseende på suffixet sjönamnen Tagden, Ygden, öfden, no. 
Gjefden (: älfnamnet Joav) o. s. v. 

Alen. 
Stora ock Lilla, a4len (Crxlius s. 392 [1774], GS 3 Ö 

37) Målilla ock Mörlunda s:nar, Aspelands hd Kim.; kallas nu 
oftare Alden. 

a4len (Widegren 1: 597 [1818]) Åtvids sn, Bankekinds 
hd Og.; sjön kallas så jämte Alsen, hvarom se närmare un-
der d. o. 

(Ahlen Lotter e. 1750; Alen Höjer K.), samma sjö som 
GS 1 V 33 kallas Eldan ock af HERMELIN Älen, se för öfrigt 
dessa ord; säkerligen ej att sammanställa med 1-2, så vida ej 
en folketymologisk anslutning till trädnamnet al föreligger. 

En stam al- är i germ. flod- ock sjönamn ganska vanlig. 
Den torde i flera fall etymologiskt sammanhänga med den be-
kanta värbalstammen i got. alan o. s. v., hvarom se närmare 
under Alstern. I här föreliggande sjönamn ha vi dock icke att 
söka denna stam, utan ordet är helt enkelt trädnamnet al, alltså 
samma som ingår i Al(e)sjön (GS 3 0 39, 1 0 38, 4 0 37, 
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1 V 36, 3 0 36 2 ggr, 2 Ö 34, 3 Ö 33, 4 Ö 33), Aldersjön 
(4 Ö 27), Aldertjärn (3 Ö 31), Alegöl (3 Ö 38), Alträsket (Luleå, 
Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 15); jfr gårdnamnet Alsjö.'. Jfr för 
öfrigt sjönamn sådana som Asken, Aspen, Björken, Eken, Enen, 
Furen, Gran, Linden 0. s. v. Om tyska vattendragsnamn af 
samma stam som trädnamnet al; se Lohmeyer i Herrigs Arch. 
63: 350 följ., Much ZfdA 41: 105 följ.; jfr äfven Förstem. 2: 98. 
Med afseende på betydelsen hos detta ock ofvanstående af träd-
namn bildade sjönamn (med alm 1) gäller hvad som yttras under 
Linden ock Linnen. 

(Fsv.) Algudhi synes ha varit namnet på den sjö, som när-
mare behandlas under .Allgunnen 4. I Valdemar II:s jordebok 2  
oranämnes ett alguthee os, hvarmed (såsom lätteligen inses af 
hvar ock en, som studerar kartan) måste åsyftas mynningen 
af den i Allgunnen (1. Allgunnasjön)8  utfallande å, som följer 
landskapsgränsen, på samma sätt som det strax förut nämnda 
Bondes os (fsv. Scende, se Sännen) afser samma ås inlopp i den 
nuvarande Sandsjön. Att i uttrycket alguthee os sjönamnet ock 
ej något ånamn ingår, är höjt öfver allt tvifvel; jfr t. ex. ut-
trycket eksio os i samma urkund. Detta namn Algudhi tycks 
vara ett af de många sjönamn med mytisk innebörd, som före-
komma å gränserna till det nuvarande Kronobärgs län. Sjön 
synes ha varit hälgad åt samtliga hufvudgudarna, såsom äfven 
den hälgedom hvars namn ännu kvarlefver i gårdnamnet Alguvid, 
Kaga sn Og., år 1345 skrifvet algothawi, algudhawi, algudhw 
SD V4. Jfr om analoga fall H. Möller ZfdWortf. 4: 118. Samma 
betydelse har sjönamnet Rägnaren samt väl också Gu.sjön ("Guda-
sjön)5. — Som nämnts, har sjön äfven kommit att bära namnet 
Allgunnen. Att detta namn icke är af ungt datum, framgår af 
hvad nedan anföres i den artikel, där detta sjönamn behandlas, 
om hvilken för öfrigt läsaren torde taga kännedom i samman-
hang med den här lemnade framställningen. 

Det gamla namnet Algudhi skulle kunna lefva kvar i gård-
namnet Algushylte, namnet Allgunnen i det Allguna, hvilket 

Se Sv. postortlex. s. 7 (1894). 
Se utdraget hos Schlyter VGL s. 591. 

8) GS 1 Ö 38 felaktigt: Algumssjön. 
Här är dock en annan tolkning möjlig; jfr under Tynn. 
GS 1 Ö 37 2 ggr. 
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på 1650-talet uppträder som namn å samma gård. Förekoms-
ten af de båda namnen bör kanske förklaras så, att Algudhi 
varit benämningen å sjön från danska sidan, Algun eller Al-
gunni däremot det namn som i Småland tilldelats densamma. 
I så fall vore — på grund af ljudlikheten de båda namnen emel-
lan — snarast det ena att fatta som en ombildning af det andra. 
På samma sätt har den bredvid liggande sjön Frillen af dans-
karna kallats FriPe. Emellertid lutar jag snarast åt följande 
uppfattning af förhållandet mellan de båda sjönamnen. Jag an-
tager, att ett "Algunnr ljudlagsenligt blifvit *Algur,  på samma 
sätt som fsv. parkupr (porguär), ett likaledes på -gunnr bildat 
kvinnonamn, eller purur, Forkuper 1  uppstått ur former på 
-unnr. Af detta *Algu.lar är Alguthce rör Algunnm(r) en analo-
giskt bildad gen. sg. eller möjligen an-stam. Se för öfrigt All-
gunnen, särskilt s. 30. 

Alguten a3lgu.2ten (GS 4 Ö 36), liten sjö i Odensvi sn, 
S. Tjusts hd Kim., i en bygd med uråldrig odling. Alldeles 
i närheten ligger den lilla Frösjön ock längre bort sjöarna 
Tynn ock Toren, hvilka sjönamn kunna hafva ett mytiskt ur-
sprung. Lägges härtill, att namnet på socknen är Odensvi, 
synes man mig hafva skäl för följande antagande, som dock 
med tvekan framställes. Namnet kan utgå från ett fsv. Al-
guter : isl. *Algautr = fsv. Go(t)staver nsv. Gustaf: fsv. ~-
stavar isi. *Gautstafr. Detta Alguter är sammansatt med ett 
Goter = isl. Gautr, namn på Oden 2; jfr den analoga förklarin-
gen af Vigotten. *Algautr (hvaraf Alguten): gudanamnet Gautr 
(hvaraf möjligen sjönamnet Göten) 3  = *Algunnr (hvaraf All-
gunnen): valkyrie- I. gudinnenamnet Gunnr. Att Oden just af 
götarna kallats Gautr (Goter), framhålles af Kossinna IF 7: 299 
ock i där citerad litteratur samt Much Germ. himmelsgott s. 10 
noten. Om namnet se för öfrigt utförligare Lundgr. Hednisk 
tro s. 6 följ. Namnen Algut(er) ock Goter äro naturligtvis för 
öfrigt identiska med de i fsv. förekommande likalydande person-
namnen, om hvilka se Lundgr. Sv. lm. X. 6. Men dessa ha 
icke — vare sig medelbart eller omedelbart — legat till grund 
för vårt sjönamn, lika litet som Allgunnen bildats af något 

Jfr Nor. Aschw. gr. § 229. 
Grimnismål. 
För detta namn föredrager jag dock en annan härledning. 



24 	 HELLQUIST SJÖNAMN. 	 XX. 1 

personnamn Algun: icke finnes i närheten af sjön något Al-
gutsbo(da), Algutstorp eller dylikt, ock de °sammansatta sjö-
namn, som bildats direkt af personnamn, äro ytterst få.,  Där-
emot ingår personnamnet Algut i Algutsvattnet (GS 1 V 32) 
Vrml.: i denna provins äro, såsom sedermera skall visas, med 
personnamn sammansatta sjönamn icke ovanliga. — Hvad det 
begynnade Al- beträffar, bör det möjligen tolkas som det van-
liga germ. prefixet al- med betydelse af 'fullkomlighet' o. d.; jfr 
fht. alrUna, isl. Alfaöir, Alpjåfr o. s. v. Med tanke på Vigotten 
kunde man här dock snarare vilja spåra en motsvarighet till 
got. allts, fsax. alah, ags. ealh lämper. Jfr Allgunnen "Algun. 
fht. Alahgund. För öfrigt är detta ord icke uppvisat i nor-
diska språk, om än BUGGE (Indskr. s. 165 följ.) gjort troligt, 
att i Elgesemsstenens alu.(h) ett nära besläktat ord förekommer. 
Vidare må nämnas, att den omständigheten, att sjön i fråga är 
ganska obetydlig till omfånget, snarare talar för än emot min 
— visserligen från andra synpunkter ganska osäkra — härled-
ning af namnet. STEENSTRUP har nämligen i dllist. tidsskr. 
6 R. 6: 384 f. uppvisat, att det företrädesvis är små sjöar som 
i Norden uppkallats efter gudar o. d.; jfr Onsörjen, Toren, Vi-
gotten. Slutligen anmärkes, att jag icke anser det långa u, som 
enligt uppgift förekommer i allmogens uttal af namnet, utgöra 
någon graverande instans mot den förklaring af dess upprin-
nelse, som här framställts. — Emellertid torde det vara försik-
tigast att i Alguten se samma vattendragsnamn Göt-, som be-
handlas under Göten. 

Alken al4ken (GS 1 V 31) Arvika sn, Jösse hd Vrml.: 
Alkehöjden, hör sannolikt till fågelnamnet alka, hvarom se 
Alkvättern. Med afseende på betydelsen jfr t. ex. sjönamnen An-
den, Hägern, Svan. I betraktande af namnen Alkvättern 0. s. v. 
är det föga sannolikt, att Alken är ett af de annars icke säll-
synta sjönamnen på suffixalt -k; se afd. II. 

Alkvättern al3kvät2tern eller (efter det i trakten gängse 
uttalet) Alkvettern al3kvet2tern (åkkv«an, jfr äfven nedan) (Al-
quittern Lotter c. 1750; Ahlqvittern M. Dahl Beskr. öfv. Carls-
skoga Sochn 17792; Alqvitern Tuneld (II) 5: 104 [1790]; Al- 

l) Fullt säkra äro endast uppvisade från Vstml.: Asmund, Ing- 
fasten, 

2) Norask. ark. 2: 406. 
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qvettern Björkman s. 103 [1842]; Alkvättern Fernow s. 889 
[1773]; Alkvettern GS 1 Ö 32), betydlig sjö i Bjurtjärns sn, 
Karlskoga bärgsl. Vrml.: Alkvättern. Älst har jag emeller-
tid funnit sjönamnet bevarat i namnet å denna gård, år 1583 
skrifvet Alkevettern ock år 1590 Alkavettern.1  Former, som 
motsvara de från Lotter ock Dahl angifna, förekomma 2  såsom 
namn på samma gård i Lungsunds sockens älsta räkenskapsbok 
1681 (Ahleqvitteren) samt i Kroppa sockens dop-, död- ock vigsel-
bok 1697 (Alqwittern). För öfrigt användes namnet a31kvit2tern 
-(4kkvitn 1. -kvaan) stundom ännu af ståndspersoner om samma 
gård; Almqvist (1842) anger uttalet itlkvittärn för såväl sjö-
som gårdnanmet 3  ; jfr äfven Lex. 1: 190, där båda formerna an-
föras. Tydligen beror formen -kvittern, såsom också KALL-
STENIUS förmenar, på folketymologisk anslutning till trädnamnet 
al ock kvitter n.; för allmogen ligger en sådan omtydning mera 
fjärran, då al i traktens dialekt heter ed. (Aln'us glutinosa) ock 
ed eck (Alnus incana). — Första leden är väl fogelnamnet 
alka, motsvarande isl. alka, hvilket ord dock i riksspråket först 
tycks bafva kommit i bruk, sedan LINNE Upptagit Aba som lat. 
släktnamnet.4  Då emellertid de foglar, som vanligen gå under 
-detta namn, åtminstone numera icke förekomma så långt in i 
landet, syftar namnet tydligen på andra foglar, sannolikt på de 
närstående lommarna, hvilka man då får antaga i äldre tider 
ha burit namnet ek 1. alka. Om den af LiUn Ark. 13: 31 
framställda etymologien af ordet är riktig (: 	al 'skrika o. 
passar namnet från grundbetydelsens synpunkt förträffligt in 
på dessa foglar. Senare leden måste vara etymologiskt iden-
tisk med Vättern, egentligen 'vattnet'. Därvid är dock att 
märka, att ordet af allmogen uttalas med e-ljud, icke ä-ljud, 
som man på grund af denna härledning väntar. Detta e-ljud, 
som i allmänhet annars utgår från fsv. i, bör väl förklaras 
såsom beroende på ställningen i relativt obetonad stafvelse. 
Ordet betyder alltså 'alkvattnet' ; jfr det jämtländska sjönamnet 

Norask. ark. 2: 422, 443. 
Enligt meddelande af fil. lic. G. KALLSTENIUS. 
Enligt meddelande torde detta uttal knappast användas om sjön. 
Se Tamm Et. ordb., Ak. ordb. 
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Alkvattnet samt Frö-, U11-, Öje-vättern,1  vidare Alken ock Alk-
sjön (GS 4 Ö 30) Möklinta sn, Öfver-Tjurbo hd Vstml. — Fsv. 
*Alk(x)vintur. 

Ällgunnen argun2n.en; 1 arjun2nen. 
(Allgun GS 3 Ö 39) tämligen stor sjö i Långasjö sn, Konga 

hd Smål., nära gränsen till Blek.: fsv Algundaas (SRP n. 228), 
nu Algunås. Namnet, som då det förekommer uttalas al3jun2nent  
är numera ytterst sällsynt, men anses i trakten vara det äldre; 
något vanligare är Flaken. Oftast benämnes sjön efter närlig-
gande gårdar, t. ex. Hälganässjön. 

(Algunnen Lotter c. 1750; All- GS 2 Ö 38) stor, vik-
ock holmrik sjö hufvudsakligen inom Hjälmseryds sn, Västra 
hd, på gränsen mellan Jkps ock Kbgs län: Allgunnaryd. 

(Algunnen Hermelin 1818; All- GS 4 ö 38) stor, örik 
sjö på gränsen mellan Högsby ock Kråksmåla socknar i Han-
börds hd Kim. (den senare gränssocken till Kronob. län): All-
gunnarum. Att i Kalmar län ock äfven i Ögötl. gårdnamn 
på -rum äro bildade af sjönamn, är en ytterst vanlig företeelse; 
se nedan. Här eribras tils vidare om Fluxerum, Gnötlerum, 
Grinderum, Hägerrum, Nyserum, Refverum, Rummelsrum, 
Smälterum, samtliga från Klin. län, samt Alserum, Bjärserum, 
(fsv.) Bunarwm, Yxnerum, Örserum från Jkpgs län ock Ögötl. 

(Smål. Beskr. under Femsjö) delvis inom Femsjö sn, 
Jkps län, på gränsen till Halland ock ytterst nära gränsen till 
Kronobärgs län. Denna sjö har äfven burit namnet Algudhi 
(se d. 0.). Häraf har gårdnamnet Algushylte bildats. Men 
sjönamnet Allgunnen återfinnes i den benämning på gården, 
Allguna, som enligt Smål. Beskr. förekommer i en gammal 
räkenskapsbok från 1650-talen ock är bildad af sjönamnet All-
gunnen på samma sätt som t. ex. Malsna, Rägna af Malsnan, 
Rägnaren. Sjön kallas enligt uppgift Allgunnasjön, en i yngre 
tid uppkommen sammansättning af samma art som t. ex. Fris-
sjön af fsv. Friskt, Näsölsjön af fsv. Nceshyl (se Näsöl) m. fl. 
Däremot har uppgiften å GS 1 Ö 38, att sjön skulle heta Al-
gumssjön, icke bekräftats. 

1) En annan härledning, enligt hvilken ordet skulle innehålla ett 
för öfrigt icke uppvisat alk 'sten', framställes af Johansson Norask. 
ark. 2: 418. 
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5) fsv. *Algun 1. *Algunni i Blek. nära Smål.-gränsen, nu 
Alljungen, eg. en dialektisk form; se d. o. 

Detta sjönamn har af flera, bl. a. af förf., tolkats såsom 
sammansatt med -unnen; se Rqv. 2: 625, Rz s. 780, Hellqu. 
Et. bemerk. s. IX. Emellertid bör man på grund af uttalet 
al3gun2nen utgå från ett -gunnen som senare sammansättnings-
led. Detta uttal är, så vitt jag vet, det enda som bland all-
mogen förekommer för 2 ock 3 ock kan sålunda icke tolkas 
såsom beroende på inflytande från skriften.' Däremot kan ut-
talet al3jun2nen lätt förklaras såsom uppkommet ur det förra på 
grund af stafvelsegränsens flyttning. Afvenledes böra sjönamnen 
Gunnen, Gunnern tagas i betraktande, ehuru jag icke anser det 
säkert, att de direkt böra sammanställas med Allgunnen. Hvad 
nu detta senare beträffar, vill jag till förklaring framställa föl-
jande hypotes. Det är bekant, att hos kelter ock germaner en 
krigsgudinna ofta uppträder som flodgudinna. Af de exempel 
härpå, som anföras af Much Germ. himmelsgott s. 60, må 
erinras om det tyska flodnamnet Feoht, Fehta, som nämnde 
förf. med allt skäl sammanställer med flit. fsax. fehta, ags. 
feoht(e) 'strid', samt framför allt om det förslaviska namnet på 
Warnow i Mecklenburg Gudacm, som är en fornsaxisk kvinnlig 
motsvarighet till det ännu brukliga mansnamnet Gundacker ock 
som enligt Much betyder »die kampfrege». Namnet Gunnr före-
kommer som bekant i isl. som namn på valkyrja.2  Att samma 
valkyrja eller stridsgudinna äfven varit känd i Sverge, framgår 
af det på Rökstenen förekommande kunaR histR Gunns häst (se 
Bugge Rökst. s. 50). I fråga om valkydemytens ock därmed 
besläktade föreställningars uppträdande i Sverge nöjer jag. mig 

Det synes mig alldeles otroligt, att ett Alg(h)-unnen (jfr 
Unnen, åsunden) genom stafvelsegränsens flyttning öfvergått till All-
gunnen, en process af samma natur som om det gamla namnet Beergh-
unda i nsv. skulle gifvit ett Bär-gunda i st. f. Bärj-unda. Skulle 
emellertid detta mot förmodan vara fallet, kunde man i första leden 
möjligen se en gen. *algar : älg = fno. alfarheimr : Eelfr. Detta 
alfarheimr har också speciellt norska former på alghar- (se Bugge Ark. 
2: 209, där äfven förhållandet mellan alfar- ock Eelfr behandlas), hvilka 
sålunda icke, som Rygh NG 2: 320 i förbigående gissar, kunna vara 
besläktade med Allgunnen. Jfr de vanliga namnen Älgsjön, Alggolen, 
Algtjärn samt Jallunnen, hvarom nedan. 

T. ex. V2luspä str. 30, Rugges uppl. 
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att hänvisa till Lundgr. Hednisk tro s. 14. Ordet är naturligt-
vis identiskt med första leden i Gudacra samt med isl. gunnr 
f. 	'krig, strid', ags. guö, f ht. gund. I sjönamnet Allgunnen 
föreligger detta kvinnonamn utvidgat med ett prefix al-, som 
på grund af det flit. Alahgund snarast måste antagas vara en 
motsvarighet till got. alhs, ags. ealh ö. s. v. lämpel'.1  Nu är emel-
lertid frågan, om man icke i vårt sjönamn har att söka ett van-
ligt personnamn, fsv. *Algun. Mot ett sådant antagande kan 
dock först ock främst invändas, att i fsv. nä,got personnamn 
Algun icke är uppvisat. Lundgr. Sv. lm. X. 6: 112  anför 
visserligen ett så lydande namn, men detta är uppkonstruerat 
just på grund af det förutnämnda ortnamnet Algundaas, nu 
Algunås (Långasjö sn i Smål.), hvilket efter vanliga analogier 
snarast bör tolkas såsom bildat af namnet å den i samma socken 
belägna sjön Allgunnen. Det finnes nämligen af de enkla sjö-
namn jag känner högst få, för hvilkas förklarande man synes vara 
nödsakad att tillgripa härledning ur personnamn eller ur ett med 
personnamn sammansatt ortnamn; jfr 8.24 not 1 samt Addaren, Giss-
munnen. Härtill kommer, att af sjönamn bildade gårdnamn på 
-ås äro ganska vanliga; se t. ex. Greeken, Lyen, Lygnen, Yngen 

fl.. samt öfversikten. Såsom ett, om ock mycket svagt, stöd 
för mitt antagande, att i vårt sjönamn namnet å en kvinnlig 
stridsgudomlighet ingår, må vidare som ett egendomligt samman-
träffande påpekas den omständigheten, att namnet å en omedel-
bart vid Allgunnen 2 belägen sjö är Hillen. Kanske kunde 
man i detta namn våga förmoda en pendant till Allgunnen. 
Jag erinrar ännu en gång om str. 30 i V2luspa, där valkyrjorna 
Gunnr ock Hildr stå sida vid sida; jfr Gändeln G2ndul.?). 
Dock anser jag de under resp. art. föredragna härledningarna 
betydligt säkrare. I detta sammanhang må äfven erinras om nam-
net å den vid Allgunnen 4 belägna gården Hälganäs 'det heliga 
näset' (jfr Rygh NG 3: 241),3  hvilket äfven talar för den här 

Jfr Lundgr. Hednisk tro s. 47. Se härom utförligare under 
Alguten. 

Jfr samma förf. Hednisk tro s. 17. 
8) Däremot finnes icke tillräcklig anledning att på grund af detta 

namn ponera ännu ett sjönamn *Hselghe: namnen på -näs synas oftast hän-
syfta på någon beskaffenhet hos näset själft; jfr Aspa-; Björk, Eks-, Hals-
(: hals). Mera sällan äro de bildade af sjönamn (jfr Färgenäs : Färgen). 
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uttalade meningen, att i detta sjönamn namnet på en fornskan-
dinavisk krigsgudinna döljer sig, ett namn som vi sedan återfinna 
hos en västnordisk valkyrja. Som bekant är ock som — efter hvad 
jag hoppas — ytterligare bekräftas i detta arbete, bära flera 
svenska sjöar namn efter gudomligheter eller ha andra benäm-
ningar, som bestämt visa, att de af våra förfäder betraktats som 
heliga. Att nu de omtalade gränssjöarna just uppkallats efter 
en stridsgudomlighet, skulle naturligtvis bero därpå, att här upp-
repade strider med grannfolken ägt rum ock att man genom 
att åt en sådan gudom inviga sjön ville för framtiden försäkra 
sig om bistånd i kommande fäj der. På analogt sätt förklarar 
Much anf. afh. s. 61 uppkomsten af de nämnda flodnamnen 
Veeht, Gudaera.1  Dock är jag, såsom framgår af hvad nyss 
nämnts, icke öfvertygad om att grunden till detta namnskick i 
detalj är den, som Mua' förmodar. 

Lemnar oss nu vår fornhistoria något vittnesbörd för eller 
emot ofvan framställda meningar? Finns det anledning att an-
taga, att i forntiden just det land, som motsvaras af det nu-
varande Kronobärgs län, bildat ett inom sig slutet helt ock stått 
i fientlig motsättning till kringboende folk? Man torde vid 
denna fråga osökt erinra sig den gamla historien om herulernas 
invandring i Skandinavien. PROKOPIOS (Bell. goth.) berättar, 
att en del af det heruliska folket i början af 500-talet e. Kr. 
bröt upp från mellersta Donau för att slå sig ned i södra Sverge; 
de togo sig då boningsplatser bred vid gauterna (götarna). 
Flera svenska forskare, tidigast WIESELGREN ock senare bl. a. 
HAMMARSTRARD ock FALIIBECK 2  ha uttalat den åsikten, att heru-
lernas nya hem i Sverge blef Värend ock Bleking. Till denna 
mening sluter sig äfven under anförande af språkhistoriska skäl 
LÄFFLER (Sv. lm. XIII. 9: 13) i sin uppsats om de östskandina-
viska folknamnen hos Jordanes, där han utlofvar att underkasta 
frågan om herulernas invandring i Sverge en särskild behand-
ling. Något modifierad framställes samma åsikt af 0. BREMER 
i GPhil.2  3: 834. Deras boningsplatser måste af skäl, som där 
angifvas, sökas norr om det år 512 (då herulerna anträdde sin 

Åro dessa härledningar riktiga, tala de mot den af Steenstrup 
dHist. tidsskr. 6 R. 6: 385 uttalade meningen, att i forntiden inga 
rinnande vatten hälgats åt gudomligheter. 

Hist. tidskr. 4: 121, 123. 
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färd) danska området, ock det enda landskap som härvidlag kan 
komma i betraktande är Småland, hvilket ju låg i närheten af 
danernas ock götarnas välden, men ej tillhörde de senares stamland. 

För att nu fatta mig kort, anser jag sålunda, att de på 
norra, östra ock södra gränserna af Kronobärgs län belägna 
sjöarna Allgunnen samt väl äfven den i nordväst belägna sjön 
med samma namn angifva utsträckningen af ett forntida välde 
eller en uråldrig etnografisk enhet, ock det bör tagas i öfver-
vägande, huruvida ej detta välde var det, som på 500-talet grun-
dades i södra Sverge af herulerna. Det torde ej vara ur vägen 
att erinra om hurusom detta område i hufvudsak sammanfaller 
med det gamla Värend, virdarnas fräjdade ock mångbesjungna 
bygd, som utbredde sig kring de likaledes heliga sjöarna 
Ämnen ock Hingaajön ock som långt fram i tiden bildade lik-
som en värld för sig; jfr härom t. ex. Höjer Sverige II, 1: 270. 

Skillnaden är blott den, att under det de fyra sjöarna 
Allgunnen omsluta hela det nuvarande Kronobärgs län, alltså 
icke blott de fära härad, af hvilka Värend bestod, utan äfven 
det sjätte, Sunnerbo, detta sistnämnda under medeltiden räkna-
des till Finnveden. Men denna svårighet undanröjes, om All-
gunnen. 4 kunde fattas som en bildning af gårdnamnet Allguna, 
hvilket i sin tur uppstått ur sjönamnet Algu.(dhi)n (i best. form), 
ock alltså etymologiskt skildes från de fyra öfriga här behandlade 
sjönamnen; dock är denna möjlighet högst osäker (se för öfrigt 
under Algudhi). De återstående sjöarna med detta namn ligga 
alla inom det område, där herulerna bevisligen bott, men i hela 
det öfriga Sverge träffas icke det minsta spår af någon liknande 
benämning. 

Jag slutar denna framställning med att såsom ett stöd för 
min ofvan gifna tolkning af sjönamnet Allgunnen anföra den 
omständigheten, att med undantag af stammen gunn- 'strid' åt-
minstone jag icke känner någon ieu. stam, till hvilken ordet lämp-
ligen kan föras. För Gunnen, Gunnern torde man därför sna-
rast böra antaga en liknande härledning. Nu är det visser-
ligen sant, att man rent formellt sett kan identifiera stammen i 
dessa ord med den i gr. pv0,6; 'djup', af ieu. *gb.u.dhtis (jfr det 
vanliga sjönamnet Djupen); men emot en dylik etymologi talar 
starkt, att denna stam för öfrigt icke är känd från de germ_ 
språken. 
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Den fsv. formen synes på grund af gårdnamnen Allgunnarum, 
Allgunnaryd kunna ansättas som *Algunne, alltså en n-stams-
utvidgning af namnet Algun. Men Allgunna- kan äfven fattas 
såsom gen. sg. af detta namn: fsv. Algunna(r). Jag antager 
som sannolikast, att den fsv. formen af sjönamnet varit *Algun. 
Härför kan i sin mån tala hvad of van anförts under Algudhi 
(slutet). 

Alljungen a13jug2gen (Alliund Tuneld s. 254 [1741]; All-
jung Sjöborg 2: 293 [1793]; Aljungen Hermelin 1809; Alljungen 
GS 3 0 40), lång, smal sjö i Sillhöfda sn, Medelstads hd Blek. 
På grund af skrifningen hos TUNELD har man att utgå från en 
form utan g-ljud, alltså — bortsett från best. art. — iden-
tisk med Allgunnen 1, hvilket af allmogen uttalas al3jun2nen. 
Enligt uppgift existerar i den dialekt, till hvilken ordet All-
jungen hör, den ljudlag, att långt n mellan två vokaler öfver-
går till gg, alltså samma som förekommer i stora delar af Skåne 
samt vissa delar af Smål. ock Hal1.1  Alljungen af Alljunnen 
är sålunda att förklara som dialektens kvIgBa, fegBa o. s. v. I 
den angränsande Elmeboda sn Smål., ligger sjön Rinnen, hvil-
ken enligt uppgift af allmogen benämnes tjig4gen; se d. o. För 
öfrigt hänvisas till art. Allgunnen. — Namnet är till sin senare 
led alls icke besläktat med Vadjungen. 

Ainitell (Hermelin 1818) Klm, är tryckfel för Älmten, 
se d. o. 

Alsen al4sen. 
(GS 3 Ö 35) Åtvids sn, Bankekinds hd Og.; sjön kallas 

så jämte Alen (se d. o.). Namnet är sammansatt med ordet 
sjö ock förhåller sig till Alen -= t. ex. Bjärsen : Bjärn = Fem-
sen: Femmen = Nysen : Nyen = Ramsen : Ram(m)en = Äxen 
: Äjen. Den vid sjön liggande gården Alserum hette nämligen 
i fsv. tid Alsiorum; jfr t. ex. Sandseryd ur fsv. Sandsioryd 
(1345) SD V. Detta gårdnamn ingår i det 1320 från kvid om-
nämnda Alsyorumaskog (se under Meshatten). Alserum : Alen 

Äntsebo : Änten. Om gårdnamn från Og. ock Kim., som på 
-rum bildats af sjönamn, se under Allgunnen 3 samt afd. IV. 

(Tuneld [I] 2: 73 [1786], GS 3 Ö 33) Askersunds rn. fl. 
s:nar, Sundbo hd Nke, förbunden med Vättern. 

1) Se Lundell Sv. lm. I: 71. 
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I detta sammanhang erinras äfven om den jämtländska sjön 
Alsen, efter hvilken — såsom ofta varit fallit — den likabe-
nämnda socknen fått namn, år 1314 skrifven Alsnö, 1316 Alsne 1. 
Säkerligen icke besläktat är däremot önamnet Alsen (utanför 
Vefsfjorden), hvarom se Bugge ock K. Rygh allist. tidsskr. 
1: 73. — Om härledningen se Alen. 

Alsnan a3lsnan2, af allmogen vanligen uttalat »Flärschnan» 
(d. v. s. hanan?) (GS 6 Ö 31) Lohärads sn, Lyhundra hd 
Uppl. Stammen als- är densamma som ingår i trädnamnet al, 
urspr. en s-stam; se Alen. Med afseende på ändelsen jfr den 
i närheten belägna linan. Närmast jämförligt är emellertid sjö- 
namnet Björknan. Vid stränderna förekommer alvegetation, 
dock numera icke i större grad än vid de öfriga sjöarna inom 
socknen. Jfr för öfrigt fsv. Alnsö Styffe Un. s. 265, ett gam- 
malt önamn *Alen. Om den i ögonen fallande öfverensstära-
melsen mellan de nordiska ö- ock vattendragsnamnen se bl. a. 
under Seinen, Uekern ock jfr K. Rygh i glist. tidsskr. 1: 70. 

Alstern al4stern. 
(Rogberg-Ruda s. 249 [1770], Hermelin 1809, GS 3 Ö 38) 

Lenhofda sn, Uppvidinge hd Smål.; af bördar sig genom Als-
terån eller Alster, för hvilket namn Almquist (1842) anger ut-
talet »ialstär». 

(cgstwg, cgstan,) ([Alsters qvarn] SRP nr 2880 från 1397, 
Fernow s. 342 [1773], GS 1 Ö 32) Alsters sn, Väse hd Vrml.; 
af bördar sitt vatten genom Alsterälfven, af Fernow s. 16 kallad 
Alstra ock af Almquist (1842) Alster, med uttalet »ialstär». Af 
älfnamnet har socknen erhållit sitt namn; detta skrefs år 1540 
Alstrem »Alsterhemy; se härom utförligare under Varan, där 
namnet Varnu.m, ock Vismen, där visnum behandlas. 

(cgstan) (Alstern Grufverel. från 16622, GS 1 Ö 32 o. 31; 
Hallstern Grufverel. från 16582; Alsten Lotter c. 1750) Bratt-
fors sn, Filipstads bärgsl. Vrml. : Alsterstorp. 

Beträffande dessa sjöar kunde det i betraktande af de 
många fall, som föreligga, där sjönamnet bildats af namnet 
å den genom sjön flytande ån, tyckas, som om detta för-
hållande äfven här ägde rum. Men häremot talar starkt den 

Enligt Höjer 3: 244. 
Enligt uppgift af fil. lic. G. KALLSTENIUS. 
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omständigheten, att sjönamnen uttalas med ake. 1. Hvad Al-
ster 1 beträffar, är det för öfrigt först från utloppet ur Al-
stern som vattendraget kallas Alsterån. Afledningen är väl 
densamma, som ingår i fno. älfnamnet Vinstr samt sv. sjö-
namnen Salstern ock Vänstern, ock ordet är sannolikt etymolo-
giskt nära samhörande med de ty. flodnamnen Alster, Bister. 
Dessa senare behandlas af Lohmeyer DF s. 28, hvilken emellertid 
felaktigt ställer dem till fht. Dan, ty. ellen. I detta gamla flod-
namn ha vi sannolikt att söka samma rot, som ingår i fsv. 
isl. aia 'uppföda, föda'  o. s. v., got. Can 'växa till' o. s. v. samt 
med afljud i lat. olesco 'växer'. En annan, ehuru neutral, bild-
ning på -str- af samma rot är som bekant sv. alster. Möjligen 
har namnet ursprungligen haft betydelsen 'den som (vattnar ock 
dymedelst liksom) när 1. föder trakten' eller något ditåt; kanske 
dock snarare 'den svällande' I. dyl., jfr Grosken samt nedan. I 
alla händelser äro väl de fht. flodnamnen Alsa (e. 1048) ock All-
sontia, Alasenza, Alisinza 'Elsenzbaeh' rotbesläktade. Det förra 
anser v. Grienberger MdIföG 19: 530 vara aflett af ett adj. *alis, 
*als (jfr isl. ijåss), de senare s. 528 med nt-suffix bildade af ett 
värb *alison 'anschwellen': got. alan. Emellertid bör icke den 
möjligheten afvisas, att ordet kan sammanhänga med trädnam-
net al; se Men, Alsen, Alsnan. Ett med detta nära besläktat 
ord är ju isl. jglstr f., hvaraf ilstre n., där vi finna samma af-
ledning som den, hvarmed vattendragsnaninet Alstr- bildats. 
Äfven de fht. flodnamnen Allsontia .o. s. v. kunde tänkas utgå 
från s-stamman alls- 'al'; jfr Aschinza, Eschenz (Schweiz): 
mht. asch 'ask'. Dock synes mig speciellt för sjönamnet Als-
tern härledningen ur 1/al i got. alan o. s. v. afgjort att före-
draga, ock jag finner i den af v. GRIENBERGER framställda tolk-
ningen af de fht. flodnamnen ett stöd för densamma. 

Alsangen anföres af Tuneld s. 170 [1741], (II) 5: 14 [1790] 
från Vg. Hos samme förf. (II) 6: 85 [1791] angifves den som 
Ätrans källa. Namnet synes nu vara försvunnet', ock dess här-
ledning är mig obekant; möjligen är ordet en härledning af samma 
stam, som ingår i Alstern. Knappast har TUNELD låtit sig förledas 
att upptaga detta namn på grund af det hos Blaeu 2: 33 (1663) 

i) Då som Åtrans källa en i Hössne sn, Redvägs hd, belägen mosse, 
kallad Eramossen, plägar angifvas, är det ju möjligt, att Alsungen 
varit namnet å den sjö, som här tydligen i äldre tider funnits. 
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förekommande tryckfelet Alsungen, hvarmed tydligen Asungen, 
Asunden åsyftas? 

Altaren, se iltaren. 
Alten, väl sliten. 

(Gran s. 563 [1754], GS 4 Ö 31 1) Kila sn, Öfver-Tjurbo 
hd Vstml. 2  

(GS 3 Ö 30) Norbärgs sn Vstml. 
Namnet är bildat af ett i fsv. icke uppvisat ord, som mot-

svarar isl. alpt, 91pt f. 'svan' (jfr fht. albiz o. s. v.), som be-
kant egentl. 'den hvita' ; jfr de mer eller mindre säkert hit-
hörande fsv. Alti Vg. (se närmare Anten 1) ock Altasjön (GS 
1 Ö 39) samt (motsvarande isl. @lptr) *liften, Altan, Altaren, Alten, 

Ältasjön o. s. v. För öfrigt återfinnes det väl i socken-
namnet Alpta (1314), Alfta (1535) Fläls. (formerna efter Styffe 
Un. s. 293). I Norge äro af åamma ord bildade älf- ock insjö-
namn samt andra ortnamn synnerligen vanliga ock förete i nu-
tidens uttal en brokig växling af olika former såsom Alt-, 
Art-, Elt-, Emt-, Ert- o. s. v., se Rygh NG Indl. s. 48 följ., 
1: 116 o. s. v. Af dessa må i detta sammanhang särskilt näm-
nas fno. fjordnamnet "Alpti, såsom namnet å Altenfjord möj-
ligen lytt, se Rygh Studier s. 65; jfr äfven no. önamnet Al-
teren, hvarom se K. Rygh nHist. tidsskr. 1: 76. Med afseende 
på betydelsen erinras om Svan, Svaningen samt under dessa 
namn anförda sjönamn, i hvilka svan- ingår som första sam-
mansättnin gsled. 

Amboln3  (SGU 39: 42), tjärn i Högsäters sn, Valbo hd Dalai. 
I saknad af äldre former torde vara lämpligast att afhålla sig 
från gissningar rörande ordets betydelse. Namnet har emeller-
tid sitt intresse, därför att dess senare led äfven uppträder i ett 
annat sjönamn, Dramboln, hvarom se d. o. Vid ingen af sjöarna 
ligger någon gård med på -bol slutande namn, efter hvilken de 
kunnat uppkallas. 

Ämmelången, se Åmmelången. 

Trycket är dock otydligt. 
Sjön, som är synnerligen liten, var obekant för min meddelare 

från orten. 
Om uttalet har blott den uppgiften lemnats, att 1 uttalas 

»tjockt». 
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Anden, namn på två sjöar i resp. Husby sn, Långhundra hd, 
ock Almunge an, Närdinghundra hd Uppl., kallade Storanden 
ock Lillanden; se d. o. Senare leden innehåller sv. ock fsv. 
fog:elnamnet and, isl. Qnd f.; jfr Andsjön (GS 3 Ö 39, 1 Ö 36, 
2 0 32), Andtjärn (1 V 33, 1 V'32) samt fao. älfnamnet Andar, 
hvilket möjligen förutsätter ett 9nd (Rygh NG 3: 364). Dock 
är det osannolikt, att sjönamnen Anden ock Andsjön böra fattas 
på alldeles samma sätt. Det förra har säkerligen afseende på 
något i sjöns utseende; det senare innebär snarast, att än der 
där (i mängd) bruka eller brukat uppehålla sig. Samma skillnad 
äger rum i fråga om t. ex. Svan ock Svansjön 0. s. v. Jfr för 
öfrigt Gåsen, Hägern, Kräken. 

Andern, se indern. 
Anen a3nen2, uttalas af allmogen enligt uppgift a3en2  (Anen 

Lotter c. 1750, Ekbfflk Locknevi s. 25 [1828], Lex. 4: 501,1  GS 3 
Ö 36; Änen Widegren 1: 297 [1817], Hermelin 1818, Thåm Link. 
s. 961, Rielderstad 1: 244, Lex. 3: 4751), Locknevi sn, S. Tjusts 
hd Klm., till någon del äfven i Hycklinge sn, Kinda hd 
Og. Förhållandet mellan formerna på a- ock å- är dunkelt. 
Om Alnen värkligen funnits i det talade språket, torde det bero 
på folketymologisk ombildning af Anen med anslutning till å; 
en mängd små vattendrag utfalla nämligen i sjön. Anen 
hör väl till ie. Van 'blåsa, andas', sskr. aniti 'andas', anna 
'vind', lat. animus 'ande', gr. divet).(4 'vind', got. uzanan 'upw 
gifva andan', sv. ande o. s. v.; jfr Anton. Möjligen höra några 
af de hos Lohmeyer DF s. 2 f. anförda tyska flodnamnen till 
samma rot. 

Angarn ag5gar2n (Radloff 1: 13 [1804], GS 6 Ö 31) på västra 
gränsen af Riala sn, Åkers skeppsl. Uppl. Detta namn anser 
jag snarast förutsätta ett fsv. *Aghnir ock sålunda vara etymo-
logiskt identiskt med Agnaren. Med afseende på ljudöfvergången 

1) I art. Locknevi anföras formerna Anen ock Spillern (de enligt 
-uppgift gängse), i art. Hycklinge däremot Anen ock Spilfven. Denna 
växling beror på de olika källor, som legat till grund för de olika art. 
Arbetet i fråga saknar nämligen, då det gäller sjönanmkormer, nästan 
all själfständighet, ock ett citat ur detsamma har blott uppgiften att 
visa, det någon af dess (i allmänhet goda) källor meddelar den ifråga-
varande uppgiften. 

Sv. landsm. XX. 1 	 3 
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hänvisas till Byngaren, Lungen; jfr äfven Rygb Studier s. 61 
not 1. Man kunde äfven erinra om nsv. vangen -4- vagnen, 
fangen fagnen fsv. faPmen, ehuru här öfvergången af gn 
till ng försiggått i slutljud. I fråga om afledningen jfr (den när-
belägna) Addaren. Denna hypotes om namnets härledning stöder 
jag därpå, att en fsv. stam aug- måst gifva ett nsv. ång-, såsom 
fsv. ange blifvit ånga; men Aghn- har öfvergått till Aug-, lik- 
som (fapmer 	fagn utvecklats till fang, hvilket bör skiljas 
från nsv. fång 	fsv. fang. För öfrigt må nämnas, att namnet 
Angsjön är ganska vanligt (GS 3 Ö 40 2 ggr, 1 Ö 38, 1 V 37, 
1 0 37 3 ggr). Angarn : Angsjön = Agnaren Agnsjön. Den 
framställda tydningen af ordet förfaller emellertid, om man kan 
uppvisa, att det är identiskt med sockennamnet Angarn (Wallen-
tuna hd Uppl.), som redan år 1318 så skrifves. Man kunde 
ju tänka sig, att den i denna socken belägna Angarnsjön (GS 
5 Ö 32) i äldre tider hetat Angarn ock att socknen i detta så-
som i så många andra fall direkt uppkallats efter sjön. Här-
emot talar emellertid följande. Först ock främst vore ett sjö-
namn af formen Angarn från så gammal tid som år 1318 i sig 
själft mycket påfallande. Men härtill kommer, att detta socken-
namn Angarn knappast kan skiljas från de öf'riga synnerligen 
talrika, mäst i Uppl. ock Sdml. förekommande ortnamnen på 
-garn, såsom t. ex. Eld-, Flat-, Gammal-, Hög-, Lång-, Run-, 
Svin-, Tull-, Vän-, Åker-, Östergarn. Dessa visa sig vara 
sammansättningar med ett -garn, hvilket äfven osammansatt upp-
träder som ortnamn. livad nu detta an- i ortnamnet Angarn 
har för ursprung, är mig obekant, men första leden i ett kom-
positum torde det väl ändå vara; man skulle ju annars vänta 
ett nsv. *Angarn. För 'dem, som nu snarast luta åt den me-
ningen, att dessa ortnamn på -garn ursprungligen betecknat 
vattendrag, förefaller det väl emellertid som ett djärft tal att 
förorda skiljandet af sjönamnet Angarn ock det likalydande 
sockennamnet i etymologiskt hänseende. Ställer man sig på dessas 
sida, kan man för öf'rigt just i tillvaron af detta sjönamn Angarn 
(som knappast kan ha ett gårdnamn till källa, alldenstund någon 
så benämnd gård eller annan lokalitet icke är känd från sjöns 
omedelbara närhet) se ytterligare ett bevis för ens mening, 
att ortnamnen på -garn ursprungligen betecknat vattendrag. 
Men nu anser jag för egen del med anslutning till den under- 
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sökning, som F. U. WRANGEL 1  anställt rörande de orters topo-
grafi, som bära namn på -garn, att denna omstridda afledning 
sannolikast betytt holme eller något dylikt 2  ock att därför ett 
med detta -garn sammansatt ord ej kan lämpa sig som benäm-
ning på en sjö. Om härledningen af detta -garn har jag ingen 
mening; jag kan emellertid icke ansluta mig till BYGDENS fyn-
diga försök att etymologiskt förklara detsamma. — Fsv.*Aghnir. 

Anton. 
1) an3ten2, mindre ofta an'ten (Anton Dahlberg Svecia 

ant. pl. Grääsnäs, Hermelin 1808, GS 1 V 36; Anton-sjön 
Tuneld [II] 5: 14 [1790]) betydlig, långsträckt sjö i Kullings 
ock Bjärke hd Vg. Knappast är, såsom Sehlyt. VGL s. 555 
med tvekan antager. sjön densamma som den i VGL IV. 11: 3 
omnämnda Alti 1. Falti. Skulle emellertid så vara fallet, före-
ligger i namnet Anton en i senare tider försiggången analogisk 
eller folketymologisk ombildning, ock ordet är kanske då att 
ställa till Alten. 

2)..  an4ten (Hermelin 1803, Bohman Vettern s. 19 [1840], 
GS 2 0 33) liten sjö i Snaflunda sn, Sundbo hd Nke. 

(Anton 1. Änten? GS 3 Ö 31) liten sjö i Gunnilbo sn, 
Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml.; se inten. 

Hvad detta namn betyder, är ovisst. Osäkert är för det 
första, om 1 till sitt ursprung bör sammanställas med 2 ock 3; 
se ofvan. Sannolikt hör ordet tillsammans med sjönamnet Anen 
ock är bildat af den däri ingående stammen — troligen genom 
förmedling af ett älfnamn — medelst suffixet -t; jfr Multen : älf-
namnstammen Mull-, Östen: älfnamnet Ösan. Med afseende på 
afledningen i Anton 2 må påpekas, att sjöarna Anton, Multen 
(2 ggr), Testen ock Toften äro belägna tämligen nära hvarandra, 
såsom fallet t. ex. är med sjöarna Lusten, Visten ock Örten (alla 
å GS 1 Ö 32). Möjligen är Änten en omljudsform till detta 
sjönamn. 

Antvalen, se Antvarden 2. 
Antvarden — om uttalet nedan. 
1) (Andtvarden Hermelin 1818; Antvarden Höjer K. öfver 

Og., GS 4 Ö 35) Ukna ock Dalhems s:nar, N. Tjusts hd Klm. 
Svenska kungsgårdar 1. Tullgarn s. 3 följ.; jfr äfven Byg-

elén i Samlaren 17: 25. 
Jfr ön Södergarn i Järken. 
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2) (Andtvarden Hermelin 1818; Antvaen enligt uppgift otta 
i gamla skifteshandlingar samt hos Höjer K. öfver ()g.; Ant-
varten GS 4 Ö 35, sannolikt tryckfel för Antvarden) Gärdserunis 
sn, N. Tjusts hd Kim. 

För 1 har jag erhållit uttalsuppgifterna »antvarden» ock 
»antvarn», det senare, som är vanligast bland allmogen, alltså 
motsvarande ett åntvcin, eller åntvån; för 2 »antvalen, med samma 
uttal af 1 som i nattval, aftonval», alltså möjligen åntvearan? 
Det lider emellertid intet tvifvel, att icke namnen å dessa sjöar 
äro från etymologisk synpunkt identiska. För att dock en liten 
skillnad värkligen existerar i fråga om deras uttal, tala de ofvan 
anförda skrift- ock uttalsformerna. Namnen på dessa mittemot 
hvarandra liggande sjöar äro bildade af det fsv.-isl. prefixet 
and- 'emot' = got. anda, besläktat med gr. C;k1rÅ 'emot' o. s. v. 
Den andra sammansättningsleden kan vara fsv. ad,j. lavar, no. 
tvar 'tvär', hvilken form växlat med fsv. Imer, isl. tve& ; 
jfr Lång-, Mellantvären, Tvären. Man kunde också tänka på 
anslutning till isl. pvari 'stång, stock'; jfr dvärgnamnet Dolg-
lavari2, samt Bjälken, Stoekaren, Stångån 0. s. v. Formen -tvar-
den berodde i båda fallen på felaktig rekonstruktion af all-
mogens -tvan, eller -tvan. 1 alla händelser är säkerligen nam-
net en analogisk ombildning af ett äldre Andvarden till ett fsv. 
`andvarper, motsvarande ags. andweard o. s. v. 'motstående'; 
jfr isl. 2ndver6r. Af samma ord är väl äfven da. Andworths-
skowgh bildat, nu Anderskov, »efter beliggenheden ligeoverfor».3  
1 SD V nämnes från 1341 det danska klostret Anduarthaskog, 
som enligt samma källa nu motsvaras af Antvorskog: här före-
ligger t. o. rn. den öfvergång and -›- ant, som ofvan antagits i 
sjönamnet Antvarden. Samma prefix ingår äfven i no. Anddalen 
(på Helgeland), så kallad »fordi dalen aabner sig lige mod den, 
der ser over fra Bronolandet».4  På samma sätt hafva namnen 

Om förhållandet mellan dessa båda adj. se  Karsten Prim. no-
minalbildn. 1: 67 ock där citerad litteratur; jfr Tamm Uppsalastudier 
s. 33. 

Snorra Edda. 
F. Magnusen hos N. M. Petersen NTf0 2: 91 (1833). En annan 

inening om detta namns upprinnelse uttalas emellertid i DYBLUNDS grund-
liga afhandling i Afn0 1885, s. 301 (:personnamnet "An(d)worth 'Arin- 
worth(er); jfr An(d)biorn 	Arinbiorn). 

Rygh ni-list. tidsskr. 1: 113. 
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å de likaledes mittemot hvarandra liggande sjöarna Gagern 
ock Gagnern uppkommit af stammen i isl. gagn 'gegen', vidare 
Vedern, Stora ock Lilla: fsv. viper. Se för öfrigt d. o. ock 
under dem anförda paralleller. 

Antvarten, se Antvarden 2. 
Aplungen ap3iug2gen, i allmogens uttal ap3log2gen. 

(GS 1 Ö 32) Frykeruds sn, Kils hd Vrml.: Aplungstcfrp. 
(Aplungen Lotter c. 1750, GS 1 Ö 31; Aplung Höjers 

K.) Västra Emterviks sn, Fryksdals hd Vrml.: Aplung, Aplungs-
torp. Gården Aplung kallas år 1571 Aplunga 1  (:Aplungen 

Låttra : Lottern, Bågna: Rägnaren 0. s. v.). 
(GS 1 V 31) Sunne sn, Fryksdals hd Vrml.; å GS kallad 

L. Aplungen. 
De två sistnämnda sjöarna äro förbundna med en å, hvilken 

hos Hermelin 1808 kallas Aplungsälfven; jfr det analoga för-
hållandet med sjöarna Lungen ock Lungsälfven. Ett gott stycke 
söder om Aplungen 2 påträffas dessutom namnen Aplungsfallet, 
Aplungsåsen, Aplung ock Aplungstorp. Med afseende på ut-
talet -log- anmärkes, att i traktens dialekt u i denna ställning 
uttalas som o; jfr ton o. s. v. — Sjönamnet är i detta fall 
utom allt tvifvel sekundärt i förhållande till gårdnamnet Ap-
lunga. Detta innehåller släktnamnet *Aplunger, som bildats af 
den personnamnsstam, som ingår i fsv. o. fda. Api2, flit. Affo 
ock motsvaras af det patronymieum, hvarmed f ht. Afflingehem3  
är sammansatt. På enahanda sätt ha t. ex. fsv. ortnamnen Ak-
lunga Vg., Tutlunge Uppl. (jfr fht. Zuzeilinga), Uliunge Uppl., 
Vidhlunga uppstått af släktnamn på -lung-, som bildats af person-
namn på diminutivsuffixet -le (jfr t. ex. fht. Widllo); jfr isl. 
Buälungar (:fht. Bodilo, Butila) ock fht. ortnamnet Budilingen; 
se min afhandling om de svenska ortnamnen på -inge, -unge. 
Nybildningar af motsvarande gårdnamn på -inge, -unge äro 
utom Aplungen bland de många äfven t. ex. sjönamnen Orn-
ungen, Ryeklingen, Turingen, Tydingen, Yddingen. — Aplun-
gen 1 är en subtraktionsbildning af Aplungstorp, hvilket namn 

Forssell Sverige 1571, s. 109. 
Om detta ord se Bugge Ark. 2: 167 samt Lundgr. Sv. lm. 

X. 6: 14. 
Förstem. 12: 14, 
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betyder 'torp där en af (de ofvan nämnda) Aplungarna slagit 
ned'; om dylika bildningar se t. ex. Addaren. 

Vårt sjönamn är sålunda icke besläktat med fsv. apal(d) 
nsv. apel, hvilket ord däremot ingår i Apalsjön (GS 4 0 32) 
Sdml. ock Appelsjön (6 Ö 30) Uppl. 

Arken ar4ken (GS 3 Ö 35) Åtvids sn, Bankekinds hd Og. 
Namnet förekommer synnerligen ofta i förbindelse med Virken, 
namn på en i närheten belägen sjö, hvarför antagandet af en 
ömsesidig påvärkan ligger nära till hands. Jag anser som säkert, 
att Virken erhållit sitt k från Arken, på samma sätt som Käxen 
ombildats till Käxten på grund af invärkan från den närbelägna 
Risten; jfr äfven Kolsnaren, Malsnaree m. fl. I närheten af den 
förstnämnda sjön ligger nämligen gården viresjö, hvilket namn 
tydligen afspeglar sjönamnet i dess äldre form, där vi återfinna 
det vanliga Viren. För att emellertid Virken skulle vara ett 
gammalt namn, kunde tala den omständigheten, att sundet mel-
lan sjön Sommen ock Andersbosjön äfven kallas för Virken. 
Men detta namn uttalas med akc. 2, sjönamnet däremot med 
ah. 1; se härom utförligare under Virken. 

Hvad nu härledningen af namnet Arken beträffar, må näm-
nas, att Rygh NG 1: 219 förmodar, det den i vissa fno. gård-
namn ingående stammen ark- kan innehålla ett älfnanan, hvilket 
möjligen härstammar från isl. arka 'röra sig långsamt ock tungt 
framåt'l. Om vårt sjönamn har samma ursprung, bör det med 
afseende på betydelsen jämföras med Lammen, Såken, [Tåkern] 
o. s. v. Nu kunde man emellertid äfven tänka på fsv. ark 
'kista', ett gammalt germanskt ord som dock ursprungligen 
lånats från latinet. Hör ordet hit, är det ett s. k. jämförelse-
namn med samma betydelse som t. ex. Kistevattnet (GS 2 V 35) 
I3ohusl.; jfr äfven Halftron 0. s. v. Mera djärft vore att etymo-
logiskt förbinda denna stam med gr. c'tpy6; 'skimrande'. 

Jag anser dock, att samtliga dessa förslag till tydning af 
sjönamnet böra vika för följande. Ordet Arken är enligt min me-
ning bildat med den i namn på nordiska vattendrag ytterst vanliga 
afledningen k. Det förhåller sig till no. sjönamnet Aren, fno. 
An (Rygh NG 1: 178, 398) liksom t. ex. flodnamnet Viskan till 
stammen Vis-, hvarom se Veselången, eller som Järken, Tjurken, 

1) Jfr (?) sv. dial, arka Rz s. 13, 
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Örken till Er(lången), Tjur(lemgen), Ören. Samma stam uppträder 
äfven i sv. Arasjön (GS 2 Ö 39), Aresjön (3 Ö 38), Arsjön (1 V 38, 
1 V 36), Arnsjön (3 Ö 35). Arasjön ligger vid gården Aramo, 
hvilket namn kan tyda på ett med fno. An i identiskt sjönamn. 
Betydelsen är sannolikt 'örnsjön'; jfr isl. an , ty. aar 'örn'.1  Af 
det etymologiskt ytterst nära samhöriga sv. örn komma namnen 
Örnsjön (GS 1 V 37, 1 V 36 Vg.) ock Örnebäcken (4 Ö 38 
Smål.). Namnet utgår alltså från ett urnord. "ArakaR : isl. an i 'örn' 
= Tju.rken urnord. *peurakaR : fsv. piur 'tjur' = (?) Örken ur-
nord. *AurakaR sv. ör. 

Asbrunnen a3sbrun2nen, enl. uppgift motsvarande rspr. 
'Arsbrunnen (Arsbrunn Wieselgren 3: 120; Assbronnen GS 1 ö 
37; Asperun Schlyt. VGL Reg. under Saxsior, Wieselgren 
anf. st.) Bosebo sn, Västbo hd Smål. Namnet är samman-
satt af fsv. sv. ars m. 'säte, bakdel på människor' ock fsv. 
brunder, sv. brunn. Formen As- innehåller dialektformen 
rts, den på -bronnen dialektformen bronn, hvilken förekom 
redan i fsv.2  Här föreligger väl ett skämtsamt eller nedsät-
tande jämförelsenamn af samma art som • andra i öfversikten 
anförda; jfr med afseende på betydelsen äfven Helen, Rum-
pen. Samma första led ingår väl äfven i Assjön (GS 2 Ö 37), 
Ass-sjön (2 Ö 36); jfr Askaken. Sjön är belägen nära den be-
tydligt större Majsjön (eg. 'storsjön'), ock namnet kan då hafva 
afseende på dess relativa litenhet. Möjligen syftar det dock på 
formen, i hvilket fall sjönamnen Ballsjön (GS 3 Ö 40 2 ggr, 
1 V 36) ock Balltjärn (1 V 37) böra jämföras: dessa ord äro 
nämligen säkert sammansatta med sv. ball 'testikel'. — Enligt 
Schlyt. anf. st. är det troligt, att den i VGL IV. 10 omnämnda 
Saxsior är samma sjö, i hvilket fall sålunda namnet Asbrunnen 
vore af tämligen ungt datum. Nu ligger emellertid nära As-
brunnen en sjö, som ännu i dag kallas Saxsjön; dock är denna 
belägen norr om Mäjsjön ock icke, såsom man af ordningen 
mellan de uppräknade sjöarna skulle vänta, söder om denna: 
man kan sålunda icke utan vidare identifiera den med den i 
VOL omtalade session 

Detta ord ingår äfven t. ex. i sv. gårdnamnet Areved, eg. 'Örn-
skog', hvaraf Arevedssjön (GS 1 Ö 38); jfr fsv. personnamnet Ar(n)vidh. 

Södw. Ordb., Nor. Aschw. gr. § 120 anm. 2. 
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Askaken, motsv. rspr. *Arskaken(?). 
1) Stora ock Lilla (Arskaken Wieselgren 3: 118; Askaken 

GS 1 0 39) Lidhults sn, Sunnerbo hd Smål.; nära Torserydssjön. 
2)1  (Askaken GS 1 V 35) Frändefors sn, Sundals hd Dahl.; 

nära Hästefjorden. 
3) (Askag GS 1 V 35) Hjärtums sn, Inlands-Torpa hd Bo-

husl.; nära Orsjön. Namnet saknar best. art. såsom ofta sjö-
namn i dessa trakter. 

Ordet är möjligen eller fattas väl åtminstone som samman-
satt med ars (se föreg.) ock fsv.-sv. kaka,2  som väl här till sin 
betydelse är att jämföra med det besläktade fsv.-nsv. koka, jfr 
med afseende på 3 bohusl. asepryl 'stryk' ock kaga 'kaka'3; 
i så fall ännu ett skämtsamt jämförelsenamn, hvars egentliga 
innebörd framstår tydligare, om man vet, att de tre sjöarna är& 
små samt belägna invid betydligt större sjöar. Tankegången 
vore alltså ungefär densamma, som enligt min mening gifvit upp-
hof till sjönamnet Dättern vid Vänern; jfr äfven Balfven. Emel-
lertid har man sannolikt härmed ej träffat namnets rätta här-
ledning. Man kan nämligen ej gärna skilja dessa namn från 
Åskagen eller från no. sjönamnet Afskaaken. Sannolikt ha 
ursprungligen alla dessa sjöar burit samma namn, som seder-
mera undergått folketymologiska ombildningar i den ena eller 
andra riktningen. Se närmare Åskagen ock jfr särskilt ä.-nsv. 
Afskaken, nu Åskagen 2. 

Asken (Lotter c. 1750) Nordmarks hd Vrml.: trädnamnet ask, 
fsv. asker 0. s. v.; jfr sjönamnen Alen, Björken 0. s. v. Sjön kallas 
nu Askesjön; jfr samma namn å GS 1 V 31, 2 V 31, 1 V 33. 
Bland inländska namn på vattendrag erinras för öfrigt om Ask-
viken (GS 4 Ö 33) samt iv. Askubtekker (VGL IV. 16: 13), 
möjligen Askebäcken i Milltorps sn, Vadsbo hd, 4  hvilket namn 
kan förutsätta ett osammansatt namn Aska, i hvilket fall Asku-
är gen. definitivus (»bäcken Aska»). Af utländska namn hör hit 
fht. flodnamnet Aschinza. Detta trädnamn är en proportions-
vis sällsynt beståndsdel i de germanska flod- ock sjönamnen. 

Namnet är enligt uppgift numera obekant för allmogen i trakten. 
Detta ord ingår äfven i åtskilliga andra ortnamn; Se Falkm. s. 59. 
Nilen Ordb. Sörbygdm. 
Enligt Schlyter Gloss. låg den dock troligen vid Askebärga i 

Vads sn, Vadsbo hd. 
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Asmundl (GS 3 Ö 31), liten sjö i Skinnskattebärgs bärgsl. 
Vstml. I betraktande däraf, att de likaledes vstml. sjönamnen 
Ingfasten ock Äskiln samt Janhäksen, Pärhäksen tydligen inne-
hålla personnamn, är det troligast, att här det fsv. personnamnet 
Asmund ingår 2 ; jfr Asmundstjärn (GS 1 V 32) Vrml. 

Aspen. 
as4pen (Bureus K., Blav. 2: 29-30 [1663], Tuneld s. 170. 

[1741], Hermelin 1808, GS 1 V 36) Lerums sn, Vätle hd Vg.: 
Aspenäs. Omkring Aspen ligger häradets vackraste trakt med 
rik löfskogsvegetation (ek) å de södra stränderna. 

as3pen2  (Brooeman 2: 714 [1760], GS 3 Ö 35) på gränsen 
mellan Åsbo sn, Göstrings hd, ock V. Hargs sn, Vifolka hd Og.: 
Aspetorpet. 

as4pen (Hermelin 1804, GS 3 Ö 33) Julita sn, Oppuuda 
hd Sdml.; jfr Aspån (äldre *Aspan?), som från Aspen utfaller 
i Öljaren. 

(GS 5 Ö 33) mycket liten sjö i Hölö su, Hillebo hd 
Sdml.; jfr i närheten Björken 8. Namnet användes icke mera; 
åtminstone var det obekant för min meddelare från socknen. 

as4pen (Hermelin 1802, GS 5 Ö 32) Svartlösa hd Sdml.; 
jfr Aspudden. Sjön har förut kallats Väfsla-3  1. Väpsala-sjön 
enl. Palmqvist Botkyrka sn s. 57 (1878). 

as4pen (Lotter c. 1750, GS 1 V 32) Långseruds su, Gill-
bärgs hd Vrml. 

as4pen (dypan) (GS 2 Ö 32) Filipstads bärgsl. Vrnal.; 
kallas nu vida vanligare Asphyttesjön (effet54n): Asphyttan 
(Asphittan är 16204), hvilket namn själft bildats af sjönamnet 
Asp(en). Jfr äfven Asphytteälfven. 

as3pen2  (Hermelin 1803, GS 2 Ö 31) Lindes sn, Lindes 
bärgsl. Vstml. 

Stora ock Lilla, as4pen (yuneld s. 82 [1741], Grau s. 58 
[1754], Hermelin 1801, GS 3 0 31) Västanfors su, Norbärgs 
bärgsl. Vstml.: Aspbenning, Aspatorp, Aspklinten; jfr i när-
heten Björken 4. 

I) Sjön var obekant för min meddelare från orten. 
Ex. se Lundgr. Sv. lm. X. 6:19. 
Jfr gårdnamnet Väfsla 	fsv. Wff'selle 1447, enl. Vadst. 

kl. jordeb. s. 244. 
Enligt handl. i Norask. ark. 2: 732. 
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Det finns intet skäl att betvifla, att ordet är bildat af träd-
namnet asp, fsv. asp, isl. Qsp f.; jfr Alen, Björken, Furen, Gran 0. 
S. v. Lika litet som sjönamnet Björken har det sålunda uppkommit 
omedelbart af de rötter med grundbetydelse 'glänsa o. d.', till 
hvilka dessa båda ord sannolikt höra.1  Samma trädnamn in-
går äfven i följande sjönamn: Aspen, sammanhängande system 
af små sjöar mellan Häls. ock Dalarna2  samt namn på en liten 
sjö i Säters sn, Dalarna (GS 3 Ö 31); vidare ä.-sv. Aspee,3  
nu Stora Aspan i Aspeboda sn, Dalarna 3; nsv. Aspungen, Asp-
Ungen, no. Asperen (fno. Aspir) ock fno. Aspi,4  samt Sv. Aspe-
sjön (GS 3 Ö 38, 2 V 34), Aspasjön (3 Ö 31), Äspesjön (1 V 
37 : koll. äspe). Möjligen har äfven här funnits ett fno. älf-
namn Espa (: 2sp), se Rygh NG 3: 203. Samma sjönamn fsv. 
*Asp(e) ligger antagligen till grund rör gårdnamnet Aspdal, 
hvaraf nu Aspdalssjön (GS 6 0 30) Uppl.; jfr Yngersdal : Yn-
garen 0. s. v. Jfr för öfrigt t. ex. f ht. Aspaha (Förstent. 2: 114). 
Att dönima af uttalsuppgifterna ock gårdnamnen har i fsv. nam-
net varit både en- ock tvåstafvig,t. Den senare formen, *Aspe 
= fno. Aspi, kan öfversättas med 'aspsjön' ock jämföras med 
Bjärken 	*Bherke). 

Asperun, se Asbrunnen. 
Asplången as3p1og2gen (iissplft'nngän Almqvist 1842). 

Norra ock Södra A. (Hermelin 1803, GS '2 ö 34) 
Askersunds sn Nke; jfr Aspaströmmen, i fsv. kallad Aspa, 
Aspoaa,5  som är sammansatt af de från N. ock S. Asplången 
utlöpande vattendragen, ock Aspa bruk,6  som drifves af nämnda 
sjöars aflopp; jfr äfven ön Aspan. Se utförligare Bohman Vet-
tern s. 34 (1840). 

(GS 3 0 35) Malgesanda sn, Ydre hd Og.; nära För-, 7  
Hall-, Vär mlången. Inom socknen ligger gården Aspenäs. 

Se förf. Etym. bemerk. s. XII not 1. — Den af V. E. NIAN 
i Nerikes Alleh. 1899 nr 29 föreslagna härledningen är af ljudliga 
skäl omöjlig. 

Faller egentligen ej inom området för denna afhandling; jfr 
inledningen. 

Dipl. dalek. 1: 297. 	 4) Se Rygh NG 1: 182. 
Vadst. jordeb. s. 217. 
Tuneld s. 78 (1741) o. s. V. 
Likaledes bildat af ett trädnamn. 

• 
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3) (Aspelongen G. 1:8 reg. 16: 631 [1541]; Aspelången 
VetAll 18: 291 [1757]; Asplången GS 3 0 o. 4 Ö 34) Västra 
Husby sn, Hammarkinds hd Og. Förbi sjön drog i forntiden 
den stora skogen Aspvip, år 1280 skriften Aspwid (SD 1: 573).1  

Ordet är bildat (medelbart eller omedelbart, se nedan) af 
trädnamnet asp (se närmast Aspen) ock adj. lång, fsv. langer 
(se Lången). Asplången : Aspen = Björklången : Björken = 
Eklången : Eken samt Förlången (4- Fyri-) : Furen. Enligt 
uppgift skulle dock Asplången 3 ha fått sitt namn af fisksorten 
asp, som före Göta kanals anläggning rikligen förekom i sjön: 
numera fångas blott en ock annan, men de som fångas där äro 
ganska stora. Mot denna härledning är visserligen i ock för 
sig själft intet att invända. Att sjöar uppkallas efter det fisk-
slag, som där i större myckenhet förekommer, är mycket van-
ligt. Jag erinrar i första rummet om Idlången, om namnen 
Abborrsjön (Abborra-, Abborre-)2, Abbortjärn,3  Abborrgöl, 
Abborrvattnet, 3  Braxsjön,6  Braxe(n)tjärn,7  Braxengöl, Fisk-
sjön (se Fisklösen), Gädd(e)sjön,9  Gädd(e)vattnet (-vatten)," 
Gädd(e)tjärn,l' Gädd(e)göl, 12  Gäddträsket,13  Kugve)tjärn,14  
Kvidden, Laketjärn (jfr i laketiernan 1492 enl. Dipl. dalek 1: 148), 

Socknen kallas i ett diplom af år 1382 Husaby-Aspwid; se 
Styffe Un. s. 182. 

GS 2 ö 40 2 ggr, 3 ö 40, 1 Ö39, 1 V 38 2 ggr, 1 V 37 
7 ggr, 1 ö 37 3 ggr, 1 V 36 5 ggr, 2 V 34, 3 ö 32, 3 ö 31, 
5 ö 31. 

8) GS 1 V 373 ggr, IV 36, 1 V 34,2 Ö 34,1 V 33 9 ggr, 
1 V 32 10 ggr(?), 2 ö 32 4 ggr, 1 ö 31 7 ggr, 3 ö 31. 

4) GS 2 ö 40, 3 ö 40. 	8) GS 2 V 35. 
8) GS 3 ö 32. 	 7) GS 1 V 33 2 ggr. 
8) GS 3 ö 34. 

GS 2 Ö40, 1 V 37 2 ggr, 1 ö 37, 2 ö 33, 4 ö 31. Jfr 
fsv. gårdnamnet Geddoso SD 3: 90 från 1312, Uppl.; Gteddasyo, nu 
Gäddesjön, SD NS 2: 135 från 1409. 

GS 1 V 36, 2 V 35, 2 V 33. 
GS 1 V 33 3 ggr, 1 V 32 5 ggr, 2 V 32, 2 ö 32 2 ggr, 

1 V 31 2 ggr
' 
 2 ö 31 3 ggr, 3 ö 31 4 ggr, 6 ö 31, 3 ö 30. 

GS 2 ö 40, 2 ö 39, 1 ö 37, 3 ö 37. 
12) Nordlinder Sv. lm. VI. 3, i Luleå. 
14) GS 1 V 34, 1 V 338 ggr, 2 V 33, 1 V 32 8 ggr, 2 V 32, 

1 V 31, 2 V 31, alltså blott i Dalai. o. Vrml.: fisknamnet kufva (jfr 
al-, älkufva). 
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Laxsjön (se Laxfjällen), Malasjön (se Malen, hvilket namn dock 
själft ej hör hit), Mörtsjön,1  Mörtvattnet, Mörttjärn, 3  Sarfsjön, 
Sarftjärn (se Sarfven), Siksjön, 4  Siktjärn,5  Ulkasjön Skå. : ulk, 6.  
Älekniggen 0. s. v., Älingsjön,7  Örkyttjärn8  m. fl. mera osäkra 
fall; jfr fno. Aurriäavatn under Hurr samt Sutaresjön under 
Sutare-. Flertydigt är Gössjön (GS 1 V 36 Vg.). Men emot 
att förklara sjöuamnet ur fisknamnet asp9  talar fsv. Aspwip, 
som icke kan förbindas med detsamma ock som man, då skogen 
i forna tider sträckt sig öfver sjön, icke gärna vill skilja från 
sjönamnet. Numera finnes emellertid just ingen aspvegetation 
kring sjön. — Hvad den fsv. formen beträffar, är Asplången 1 icke 
bildat direkt af trädnamnet asp, utan medelbart genom ström-
namnet Aspa. Det förefaller mig därför sannolikt, att åtmins-
tone denna sjön i fsv. tid burit namnet *Aspolauger. All-
deles analoga fall äro »fao-, Vese-, Vir-, Ämmelången, den 
senare i närheten af Asplången 1. -  Om någon af de åar, resp_ 
bäckar, som stå i förbindelse med de båda andra sjöarna, i äldre 
tider äfvenledes haft namnet Aspa, kan jag ej afgöra. 

Aspungen as3pugen2  (Holmb. Bohus1.2  2: 169) i Svarteborgs 
hd Bohusl.; afledning af trädnamnet asp; se Aspen ock Asp-
fången. Med afseende på afledningen jfr t. ex. Aplungen ock 
Hällungen. 

Assbronnen, se Asbrunnen. 
Asskaken, se Askaken. 
Asunden a3sun2den, a8sun2  (itsinind Almqvist 1842), i allmo-

gens uttal — utom den senare inom alla samhällsklasser mycket 
1) GS 3 Ö 40, 1 V 37 2 ggr, 1 V 35, 2 V 33, 4 Ö 33, 5 Ö 33, 

4 Ö 32 2 grr, 5 Ö 32, 6 Ö 32, 2 Ö 31, 3 Ö 31, 4 Ö 31 2 ggr, 
5 Ö31 2 ggr, 6 Ö 31 2 ggr, 5 Ö 30, 6Ö 30 2 ggr. 

2) GS 1 V 35, 2 V 34, 2 V 33. 
3) GS 1 V 33 2 ggr, 2 V 33 2 ggr, 1 V 32 12 ggr, 2 V 32 

2 ggr, 1 Ö 32, 2 Ö 32 4 ggr, 1 V 31 5 ggr, 2 V 31, 1 Ö 31 6 ggr, 
2 Ö 31 4 ggr. 

4) GS 1 V 36. 
5) GS 2 Ö 34, 1 V 32. Jfr no. Siksjoen (se Rygh NG 3: 418). 

Af annan härledning är däremot möjligen no. sjönatunet Siken (jfr 
Rygh NG- 1: 285); se dock under Sarfven. 

6) Falkm. s. 206. 
7) GS 1 Ö 37. 	 8) GS 1 V 32 Vrml. 
3) Om detta ord ock dess förhållande till trädnamnet se Hellq-

Etymol. bemerk, s. XII. 
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vanliga formen — dessutom a3sen2;  äfven  Äsunden,  hvarom nedan 
(asundi VGL IV. 11: 3; hdskr. L. felaktigt:  Asiwnde; aswndhen 
Sturekrön. v. 6116 SFS;  Asson  å en utländsk karta från 
1554;1  Asungen Lacus  Blav. 2: mellan ss. 29-30 [1663, ä ett 
aftryck af Burei karta »Gothia»],2  samma form enligt Lindskog 

273 för öfrigt vanlig i gamla handlingar;  Asund  Tuneld s. 
170 [1741], Lindskog 4: 272 [1814]; Asunden Höjer 2: 1123, GS 
1 Ö 36, 37 —  Äsunden  Hermelin 1808, Lex. 7: 620 [1866, 
jämte  Asunden  ock  Arsunden!]  samt flera historiska arbeten 
såsom t. ex. Geijer Sv. folkets hist. 1: 207, Odhner Sveriges, Norges 
och Danm. hist. s. 105 [1876] m. fl.); stor sjö i Redvägs ock 
Kinds hd Vg. Enligt en äldre mening3  skulle sjön ha sitt 
namn af ån Ätran, som flyter igenom den, ock af de två  sund, 
genom hvilka den delas i tre mindre sjöar. Denna uppfattning 
är emellertid ohållbar. Namnets senare led är, såsom bl. a. 
Rqv. 2: 625 antagit, en utvidgad form af det fsv. sbst.  und 
'sjö', som närmare omtalas under Unden, Unnen; se Jäll-
linnen o. s. v. Däremot kunna meningarna vara delade i 
fråga om den första sammansättningsleden. Sjön är omgifven 
.af höga åsar, af hvilka en skiljer den från Sämsjön, hvadan man 
snarast vill förmoda, att samma fsv. äs, sv. ås ingår i namnet, 
hvaraf t. ex. sjönamnet Oppåsen (Oppäsen)  faktiskt är bildat. Den 
allmännaste meningen torde dock vara, att ordet är sammansatt 
med fsv *äs, isl. Eiss 'gud' ock sålunda egentligen betyder 'guda-
sjön' ; se härom utförligare bums, 'sunden. Asunden skulle i 
senare fallet vara en af de icke få heliga eller åt gudomlig-
heter hälgade sjöar, som vi i det följande skola påträffa ock till 
hvilka för öfrigt med större eller mindre sannolikhet  Alguten 
ock Allgunnen böra räknas; se .11äljen. Med afseende på ä-
formen anmärkes, att fsv. å här ej öfvergått till å på grund af 
sin ställning i relativt obetonad stafvelse. Formen  Äsunden, 
hvilket uttal enligt uppgift allmänt förekom på 1850-talet, har 
sannolikt berott på inflytande från skriften, där denna mera riks-
språksmässiga form i början af vårt århundrade stundom före- 

1) Se Ahlenius Skand. kartografi 16:de årh. s. 87. 
Alsungen Blav. '2: 33 är tydligen tryckfel för Asungen;  se 

ilsungen. 
3) Se t. ex. Lex. 7: 620. 
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kom; nu är den hufvudsakligen, inskränkt till några historiska 
arbeten ock läroböcker. 

Axaren ak3sar2n (Axar[e]n Tham Sthlm s. 299, GS 5 Ö 33; 
Axan SGU Aa 50: 6), liten sjö i Grödinge sn, Svartlösa hd 
Sdml. Namnet bör säkerligen härledas från fsv. nsv. ax n. 
'ähre' ock har väl afseende på sjöns litenhet. Ordet ingår i åt-
skilliga med sjö sammansatta sjönamn, hvilka samtliga beteckna 
små sjöar. Så förekommer Axsjön å GS 3 Ö 36 7 ggr, 4 Ö 36, 
1 Ö 35, 4 Ö 35, 3 Ö 34 2 ggr, 2 0 33 2 ggr, 4 Ö 33 2 ggr, 
5 Ö 33, 2 Ö 32 (Stora ock Lilla A.), 5 Ö 32 2 ggr, 4 0 31 
2 ggr. Möjligen har Axaren i äldre tid äfven hetat Axsjön, 
men erhållit afledningen -aren från den bredvid liggande större 
Getaren. Ex. på dylik invärkan se under Arken, Kolsnaren, 
Käxten. I annat fall förhåller sig Axaren: Axsjön = Agnaren : 
Agnsjön. Formen Axan ansluter sig till Uttran, Ådran 0. s. v.; 
jfr att SGU äfven använder formen Getran för Getaren. Se 
för öfrigt Axen. 

Axen (Broocman 2: 94 [1760]) Malgesanda sn, Ydre hd Og.; 
kallas nu Axsjön. Samma ord ingår i sjönamnen Ljusaxen ock 
Svartaxen Dalarna. Axen : Axaren = Björken : Björkaren 0. s. v. 
Om anledningen till att namnet icke har grundordets neutrala 
genus se Blåkaren. 

Ballsjön, se Asbrunnen. 
Barken. 
1) bar3ken2  (GS 1 V 38) Källsjö en, Faurås hd, ock Nöss- 

linge sn, Himble hd Hall. 
2)1  (GS 2 Ö 38) liten sjö i Asa su, Norrvidinge hd Smål. 
3) i sammansättningarna Gafvel-, Går-, Stenbarken. 
Samma namn bäres också af de sjöar, Norra ock Södra Bar-

ken,2  efter hvilka Norr- ock Söderbärkes socknar i Dalarna 
uppkallats. De fsv. benämningarna på dessa senare, Nordberkia 
(1372) ock Sudherberkia (1373) Styffe Un. s. 244, äro tydligen 
bildade af den stam, som ingår i nämnda sjönamn. Socknarna 
hafva i äldre tider utgjort en enhet, hvilket framgår af benäm- 

Uttalsuppgift ej lemnad. 
Si. Tuneld s. 101 (1741) o. s. v.; uttal enligt Almqvist (1842): 

barrkä'n. 
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ningen Berkia sokn i handlingar af åren 1352 ock 1373, Styffe 
Un. s. 244. Denna form ock Berkium äro pluralformer till ett 
*Beerkir, såsom sålunda sjöarna kallats. Socknens namn är 
alltså bildat på samma sätt som ortnamnet Loka: (Norra ock 
Södra) Loken. I så fall är det nuvarande namnet Barken en 
ombildning af ett äldre Basrkir af samma slag som den, hvar-
igenom Bärkern i Og. fått namnen Björkaren ock Björken. Sock-
nen 'llserkia(r) har sedan delats i Nordh- ock Sudhirbyerkia. 
Det förra förekommer t. o. m. omvänt som namn på sjön (Norra 
Barken).' Ordet bör väl härledas ur fsv. barker, sv. bark, 
motsvarande isl. bgirkr o. s. v. 'skal på trädstam' 	urnord. 
*barku- ock sammanställas med sjönamnet Borken. Jfr no. 
älfnamnet Borka 	fno. *Berka : b2rkr?2  Anledningen till nam- 
net torde vara svårt att utgrunda; jfr under Bastfoten, Näfver-
gården. Den hos bark i vissa trakter af det nordiska språk-
området (Rietz s. 23) förekommande betydelsen 'styfsint, envis 
människa' (jfr dalm. barkun 'sträf, kärt") är säkerligen för 
ung, för att den skulle kunna ligga till grund för sjönamnet 
Emellertid må nämnas, att man åtminstone för Barken 1 
kunde tänka på en annan förklaring. Ordet uttalas med akc. 
2 ock kan sålunda väl innehålla best. formen af ett fsv.*barke, 
motsvarande isl. barki 'hals, strupe' (jfr sjönamnen Långhalsen, 
Strupen), kanske dock i en äldre ock hos våra sjönamn synner-
ligen vanlig betydelse af 'gap, svalg'; jfr t. ex. Gapern, Ginnin-
gen, Glu.pen o. s. v., alltså samma bet. som förekommer hos det 
med barki besläktade gr. cpöcpuy. Det fno. barki ingår ofta i ort-
namn ock syftar då på någon klyfta eller dylikt, efter hvilken 
stället uppkallats, se Rygh NG 2: 236. Emellertid vill man 
ogärna skilja namnet från Borken. Samma stam ingår väl för 
öfrigt i fao. Barknafj2r5r, för hvilket enl. Rygh Studier s. 57 
möjligen ett äldre *B2rkn ligger till grund. — Den rent teore-
tiska möjligheten, att namnet är rotbesläktat med sskr. bhräjas 
'glänsande', sv. bjärt o. s. v., anser jag här såväl som i fråga 
om Bjä,rken afgjort böra lemnas ur räkningen. 

Barsättern bar3sät2tern (Barsätern Tham Nyk. s. 13; Bar-
sättern GS 4 Ö 33) Gåsinge sn, Daga hd Sdml.: Barsätter, ett 
torp; ofta äfven kallad Barsättersjön. På grund af ordets senare 

Dipl. dalek. 3: 58 under formen Nordberkium. 
Rygh NG IV. 1: 134. 



50 	 HELLCWIST, SJÖNAMN. 	 XX. 1 

led ser det ut, som om här gårdnamnet ligger till grund för 
sjönamnet; jfr Afsätern, Drättingen, Glaåkern, Hnabbarpen 0. 8. v. 
Liknande södermanländska ortnamn äro ganska vanliga; jfr 
Barksätter 	fsv. BiasrehEesa3ter i (SD III från 1338) Ö. Ving- 
åkers sn, Björsätter 	fsv. Birkeseeter (SD från 1337) Björk- 
viks sn. Dock må framhållas, att sjön står i förbindelse med 
en å, som å kartan kallas Sätterån Sättran, Sättertorp. Att 
dömma af det förra af dessa gärdnamn har den väl äfven haft 
namnet Sättran. Det är naturligtvis möjligt, för att icke säga 
sannolikt, att sista leden i sjönamnet härstammar från detta älf-
namn, *Sättran,  hvilket dock ismn tur måste anses betyda 'säterån' ; 
jfr utom de nämnda gårdnamnen äfven Lisäter, som är beläget 
icke långt från åns utlopp ur sjön Gällringen. Af sv. säter, fsv. 
sceter, isl. setr förekomma för öfrigt Sätersjön (GS 4 Ö 31), Säter-
tjärn (2 V 32 3 ggr, 1 V 31), Sätrasjön (3 Ö 35: Sätrasjö, 
3 Ö 33: Sätra, d:o: Sätra ock Sätraborg). 

Bastfoten bas3tfo2ten (båstf0,i) (GS 2 Ö 32) Lungsunds 
sn, Filipstads bärgsl. Vrml.; möjligen af fsv. sv. bast n., mot-
svarande isl. bast o. s. v., ock tbv. foter, sv. fot. Med afseende 
på första sammansättningsleden.  jfr Bastesjön (GS 1 Ö 38), 
Bastsjön (GS 3 0 39 2 ggr, 2 0 38, 3 0 36), Bastgölen Ydre 
hd, Bastfallet Ö. Färnebo sn Gästr., Bastån (SGU Aa 40: 17) 
Vg. samt Barken, Näfvergården. Dock kan man i vissa af de 
nämnda med Baste-, Bast- sammansatta vattendragsnamnen sna-
rare misstänka, att det är badstuga, bastu som ingår. Jfr 
Basteberg 	Bastwffu.obergh (1500)2  Motala sn Og. samt i 
fråga om bet. Gårdsjön, Husesjön, Hyttsjön, Kvarnsjön, Kyrk-
sjön; se Hysingen. Eivad särskilt Bastfoten. beträffar, har en 
meddelare upplyst, att första leden kan utgå från ett fsv. badh-
stuwu-. Med afseende på den senare leden erinras om de fno. 
fjordnamnen Of6ti, Olmfåti, det no. insjönamnet Forfoten (Ene-
bak) samt viken Foten (Indherred).3  Det är tydligt, att här 
bildningar af sv. fot, isl. fåtr o. s. v. föreligga. Af andra 

Med afseende på denna ljudöfvergång jfr fsv. Biwrkanor (1312), 
nu Barknåre, Hållnäs sn Uppl. 

Vadst. jordeb. s. 24. — Om sammansättningsformen basta-, 
bast- se äfven förf. Sv. lm. XV. 6: 1 följ., Ak. Ordb. 

Se Rygh Stud. ss. 31, 32 (med noten), 80. 
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värml. sjönamn, som bildats af uttryck för kroppsdelar, erinras 
om Degerlofven, Knon, Knäsjön. 

Bellen, se Milen. 
Bergund(en), se Bärgund(en). 
Berkern, se ~kern. 
Besslingen bes3lip,en2  (GS 3 Ö 32), liten sjö på gränsen 

mellan Lindes ock Fellingsbro s:nar Vstml. Namnet förutsätter 
ett fsv. *bitlinger 'liten bit, liten smula', diminutivum af fsv. 
biti 'bit', motsvarande sv. dial. bete. I sjönamnet har i öfvergått 
till e på samma sätt som sv. fisk till dial. fesk o. s. v.; jfr for-
merna Vesten ock Visten. Med afseende på öfvergången -tt- 
-al- jfr sv. nässla, vassla 	metla, vatle 0. S. v. Namnet är ety- 
mologiskt identiskt med no. Bisslingen, hvilket förekommer som 
benämning på två tjärnar ock dessutom som höjd- ock gårdnamn; 
se Rygh NG 1: 227. I fråga om ljudöfvergången i det no. nam-
net kan t. ex. no. gårdnamnet Boslungen af ä. Botlung jäm-
föras (Rygh NG 3: 208). Den svenska sjön har sannolikt erhållit 
sitt namn i jämförelse med den större Vedevågssjön, i hvars 
närhet Besslingen är belägen. Jfr Dättern, Kalfven o. a. Den 
af V. E. OMAN i Nerikes Alleh. 1899, nr 47 framställda härled-
ningen af namnet är af språkhistoriska skäl oantaglig. — Fsv. 
*Bitlinger. 

Besten (GS 3 Ö 31) Ramsbärgs an Vstml. är tryckfel för 
Resten; se Risten. 

Billingen bil3ligen2  (Hermelin 1808, GS 1 V 32) Stafnäs 
an, Gillbärgs hd Vrml.: Billingsbärg. Namnet är aflett af fsv. 
bilder, sv. (plog)bin, isl. bildr m. 0. s. v. samt har afseende på 
sjöns form, hvilken har en slående likhet med en plogbill. 
Samma nordiska ord ligger till grund för åtskilliga västnordiska 
ortnamn t. ex. det på samma sätt som vårt sjönamn bildade no. 
säternamnet Billingen samt holmnamnet Bile 	fno. *Bilda), 
där äfvenledes formen gifvit upphof till namnet (se Rygh NG 
1: 354). Möjligen är äfven sv. Billsjön (GS 4 Ö 36) att jäm-
föra. Däremot är ordet ej att förbinda med no. sjönamnet 
Nordre ock Sondre Billingen, ty detta kommer af fno. billingr 
'tvilling' enligt Rygh NG 3: 213, 233. — Att afgöra, om bärg-
namnet Billingen (fsv. Billinger, Billingh VGL IV. 11: 2), fors-
namnet Billingen (Dal, Fernow s. 8) ock önamnet Billingen, 

Sv. landsm. XX. 2. 	 4 
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Kolbäcks sn Vstml., höra tillsammans med sjönamnet eller hafva 
annat ursprung, kräfver en särskild undersökning. — Fsv. *Bil-
dinger. 

Bjelken, se Bjälken. 
Bjerken, se Bjärken. 
Bjersen, se Bjärsen. 
Bjuren bju4ren 1. Bjurn bju4rn (Bjuren GS 4 Ö 33) Flens 

sn, Villåttinge hd Sdml.; äfven kallad Fräkentorpssjön : Frä-
kentorp; af fsv. biur m., motsvarande isl. björr 'bäfver'. Det 
nsv. bäfver är lånat från en mit. motsvarighet till dessa ord. 
Sjön har fått namn på grund af sin form, som — att dömma 
af kartan — i hög grad påminner om bäfverns. Af samma ord 
äro åtskilliga sv. sjönamn bildade såsom Bjursjönl, Bjurvattnet 2, 
Bjurtjärn 3, Bjurbäeken 4; jfr äfven fsv. gårdnamnen Bywra-
gyl (»Bjurgöl») Rysta sn Og. (1322) SD III samt Biwrss-
bask i Undenäs sn Vg. (1447).5  I dessa fall har dock nam-
nets upprinnelse sannolikt i allmänhet en annan grund, näm-
ligen den att bäfrar uppehållit sig vid de nämnda sjöarnas 
stränder. Bäfvern har som bekant i forna tider funnits öfver 
hela vårt land, så långt det varit skogbetäckt.6  I Sv. postortlex. 
s. 34 (1894) upptagas icke mindre än 90 ortnamn på Bjur-, 
hvilka på några fall när äro sammansatta med detta ord.7  — 
Mindre sannolikt är väl, att vårt sjönamn bildats af ett ord 
motsvarande bjårr m. 'kilformigt stycke',8  hvilket tycks före-
komma i vissa no. ortnamn (Rygh NG 4: 48). Betydelsen vore 
emellertid i så fall densamma som i arten, Bilen, Viggaren, 
Blägdesjön o. s. v. 

1) GS 2 V 35, 1 ö 34, 5 ö 33, 1 V 32 2 .ggr, 2 ö 32, 1 
31 2 ggr, 2 ö 31 3 ggr. 

GS 2 V 36, 1 V 35, 2 V 35, 2 V 33. 
GS 1 V 33 2 ggr, 2 V 33 2 ggr, 1 V 32 4 ggr, 2 V 32 2 

ggr, 2 ö 32, 1 ö 31 6 ggr, 2 ö 31 2 ggr, 3 ö 31. 
Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 15. 
Vadst. kl. jordeb. s. 170. 
Se härom t. ex. Jägerskiöld Sveriges ryggradsdjur s. 138 

(i tidskr. »Lilla»). 
Af de många •utomnordiska ortnamn, som bildats af den etymo-

logiska motsvarigheten till detta ord, erinras om flit. flod- ock ortnamnet 
Bibaraha, 'ty. Biberaeh (Förstem. 2: 214), gall. Bibrax, Bibrapte. 

Detta är ej besläktat med isl. björr 'bäfver', utan hör möj-
ligen till lat. fibra; jfr Nor. Urg. lautl. s. 228. 
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Bjälfven bjäl4ven (-ä-, -e- Fernow s. 9 [1773], GS 1 V 31) 
delvis inom Gunnarskogs sn, Jösse hd Vrml. : Bjälfverud. Nam-
net kan vara en labial utvidgning af den under Bjälmen be-
handlade roten; jfr isl. gjalfr n. 'brus o. d.': Vghe1. Kanske 
kunna vi dock här snarare spåra ett gammalt färgnamn, ieu. 
*bhel-np-, bildat med det i dylika adjektiv ytterst vanliga suf-
fixet -gol ock tillhörande en vida spridd rot med ganska varie-
rande betydelse; jfr Salvaren, väl : germ. *salt3a-, ags. salo. I 
fråga om bildningen erinras om Kälfven. Att dömma af ort-
namnet Bjälfverud tycks äfven Bjälfven i fsv. tid ha varit två-
stafvigt, i hvilket fall den nuvarande akc. 1 — därest nu denna 
uppgift är riktig — beror på analogisk ombildning. — Knap-
past sammanhänger ordet med det inom de östnordiska språken 
icke spridda isl. bjalfi 'pellis'. 

Bjälken 2  bjäl3ken2. 
(Hermelin 1804, GS 4 Ö 33) Ärila sn, Ö.-Rekarnes hd 

Sdml., strax nordväst om Nälen : Bjälketorp. 
(Lex. 7: 368, GS 3 Ö 33) Ö. Vingåkers sn, Oppunda hd 

Sdml. 
Namnet är säkert bildat af fsv. bitelke, nsv. bjälke, mot-

svarande isl. bialki o. s. v. Åtminstone den första af de båda 
sjöarna har tydligen uppkallats efter sin form, såsom fallet 
äfvenledes är med den strax i sydost belägna sjön Näleu (: nål). 
Ordet förekommer äfven i ett no. gårdnamn, hvilket möjligen 
ursprungligen tillhört den insjövik, vid hvilken gården är be-
lägen (Rygh NG 3: 195).3  Jfr med afseende på betydelsen 
Sparren, Stockaren, Vaglarna, Stångån (fsv. Stang) m. fl. m. fl. 
I vissa fall torde emellertid dylika namn hafva afseende på de 
resp. grundordens användning om gränsmärken; jfr öfversikten. 

Se t. ex. Persson Bezz. Beitr. 19: 273, Kluge Nom. Stammb.2  
§ 186 b. 

Vanligen stafvat Bjelken. 
8) På grund af de många sv. gårdnamn på -rum, hvilkas första 

led utgöres af sjönamn, vore man frestad att antaga gårdnarnnet Bjäl-
karum, Bjälkerum (nära Husnässjön, östra hd Smål.) på liknande sätt 
uppkommet. Men detta skrifves år 1447 BiEeroharwm, år 1466 Bierka-
rum samt år 1500 Biterkarvm (Vadst. kl. jordebok 1500 ss. 124, 125), 
hvadan ett sådant antagande icke vore befogat. 
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Däremot hör namnet icke till ie. Vbhelg 'glänsa', hvaraf sskr. 
bhärgas 'glans' o. s. v. — Fsv. 

Bjälmen bjäl4men, äfven bjäl3men2  (Bjelmen. GS 2 Ö 36) 
S. Vedbo hd, strax norr om Eksjö stad, Smål. Namnet är 
bildat genom en m-afledning *bilelm- till stammen i sv. dial. 
bjäla 'gråta, jämra sig [t. ex. i det närbelägna Ydre hd]; bräka; 
skvallra' Rz., is]. Bell eg. 'bölaren', en stormdemon,' samt de 
ytterligare utbildade sv. dial. bjälla, isl. bjalla 'bjällra, klocka', 
fht. (o. s. v.) bönan. 'bellen' ; jfr vidare isl. bylja bl. a. 'ryta 
(om stormen)', is]. boli 'tjur' o. s. v.; jfr Öbälen. Ordet tillhör 
sålunda den vitt utbredda onomatopoetiska roten bhel (bhal, 
bhel).2  På samma sätt ha sjönamnen Galmaren, Jälmaren, Kär-
men uppstått af likbetydande analogt bildade abstrakta galm-, 
jälm-, kärra-. Ordet betyder alltså 'den hvinande, tjutande' 
1. dyl.; jfr bl. a. under Skrikegallen, Tjutingen, Vinen. — Fsv. 
snarast "Bicelme. 

Bjän, se Bjärn. 
Bjärken. 

bjär3ken3  4  1. bjär4kell.6  (Hermelin 1818, GS 3 Ö 37) Hyena 
sn, Sevedes hd Kim.: Bjärkhult 	*Biärkahult. 

biär8ken2  (GS 3 Ö 36) Tirserums sn, Kinds hd Og.: 
Bjärkesfall. Första leden i gårdnamnet tyder snarast på ett 
sjönamn fsv. Sicerkir. 

bjär4ken (Hermelin 1818) Odensvi sn, S. Tjust hd Kim. 
bjärken 6  (GS 3 Ö 35) Tjärstads sn, Kinds hd Og. 
bjär4ken (GS 4 Ö 33) Björkviks sa, Jönåkers hd Sdml. 

Denna form är enl. Beskr. öfver Björkviks sn s. 15 (1823) rik-
tigare än Björken; se d. o. 6. Säkerligen är Bjärken. här — 
som antagligen i flera andra fall — det äldre namnet, som om-
bildats i anslutning till björk. Jfr äfven Björken 5. 

Meyer Germ. myth. s. 157, Falk PBB 14: 20. 
Om denna se Ficki  1: 98, Persson Wz. s. 87, Tamm Et. ordb. 

under bjällra, K. F. Joh. IF g: 185, Uhlenbeck Et. wb. d. altind. spr. 
under bhälg.ati. 

8) Ofta stafvat Bjerken. 
Enligt uppgift från Hyena sn. 
Enligt uppgift från Målilla sn. 
Om uttalet har blott meddelats, att detta följer skriften: ak-

centen sålunda obekant. 
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6) bjär4ken (enligt uppgift) Sunne sn, Fryksdals hd Vrml. 
= Björken 10. 

Från de landskap, som ej direkt falla inom området för 
denna afhandling, erinras om Bjärken (GS 4 Ö 27) Häls. : 
Bjärkbo nära ett tjärn med namnet Björktjärn. — Ordet är 
bildat af stammen i fsv. biork, biork, nsv. björk, motsva-
rande isl. bjgrk 0. S. v. Det innehåller samma brytningsform, 
som förekommer i det ytterst vanliga fno. älfnamnet Bja,rka, 
hvarom se Rygh NG 1, 2 : reg., samt de talrika fsv. ock nsv. 
ortnamneu på Bjärk-. Se närmare Björkaren, Björken, Björk-
lången, Bärkern. Däremot är det ej bildat af ett adj. motsva-
rande no. bjerk, berk 'bjärt'. — Fsv. 'Bicerke. I de fall, där 
ake. 1 förekommer, har sannolikt akcentförskjutning ägt rum. 
Bjärken 2 har däremot snarast hetat *Biterkir; jfr Bärkern samt 
fno. *Aspir 0. s. v. 

Bjärlången bjä5r1og2gen (GS 1 Ö 40) Åkarps sn, V. Göinge 
hd Skå. : Bjärnum. Detta gårdnamn skrefs år 1640 Bjerumbl  
ock synes vara sammansatt med det fnord. personnamnet Biari.2  
Sjönamnets förra del skulle alltså bero på ellips. Emellertid 
kan väl också tänkas, att här ett sjönamn Share ('björnsjön?' 
jfr Bjärsen ock Björnlången) ingår. Om senare leden i gård-
namnet utgår från ett -hem, kan bl. a. Blekhem : Bleken jäm-
föras. — Om sjönamnets senare led se Långe». 

Bjärn bjä4rn. 
Stora o. Lilla (stagnum Biedh SD 6: 10 [1348]; St. Biän 

Lotter c. 1750; Bjärn Widegen 1: 597 [1817], Tham Link. s. 43; 
Stora 0. Lilla Bjärn GS 3 0 35) Ätvids sn, Bankekinds hd Og. 

(Bjän Brooeman 2: 123 [1760], Tham Link. s. 30, GS 
3 Ö 34) Stjärnorps sn, Gullbärgs hd Og. : Bjäsäter, fsv. Bien-
metra, år 1401 skrifvet i Bieszscetrom (SD NS 1: 14). 

Det fsv. namnet på 1 var sålunda Bier 	ä. BiSp-. 
Samma form förutsättes äfven för 2 på grund af fsv. gårdnamnet 
Bicezsastra. Namnet förekommer sannolikt vidare i gårdnamnet 
Bjädesjö, fsv. Basdhisio, Myresjö sn, Östra hd Smål., vid den gan-
ska stora Bjädesjön 1. Bjädesjösjön, som troligen i fsv. tid hetat 

Weibull Saml. t. Sk. hist. 1870, s. 32. 
Af Falkman s. 111 fört till det nära besläktade mansnamnet 

Björn. 
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BEepir (utan omljud, jfr Aspir o. s. v.). Däremot bör ej fno. 
fjordnamnet *Beäir, Se5i1  jämföras, då stamvokalen här tycks 

	

vara 	a.2  Om ordets härledning har jag ingen bestämd 
mening. Det vore frestande att föra det till isl. bjeä 'jordyta, 
land' (bj25um yoluspä 4; jfr Mogk PBB 7: 231, Bugge Gude-
og heltesagns opr. 1: 6) = fsv. *biop, gen. *bicepa(r), i så fall 
i en äldre bet. 'flata' 1. ngt dyl.; men enligt Bugge anf. st. är 
detta ord snarast lånat från iriskan. Hvad r i 1 beträffar, 
kan det vara det gamla nominativmärket. 

Bjärsen bjär4sen 3  (Broocman 2: 170 [1760], Hermelin 1810, 
Widegren 1: 487 [1817], GS 3 Ö 35) Nykils sn, Valkebo hd 
Og : Bjärsvik. Sjön har möjligen i äldre tid hetat Bjär(e)n, 
hvilket namn under inflytande af gårdnamnet Bjärsvik ombil-
dats till Bjärsen, såsom Äjen, hvaraf Äxtorp, äfven erhållit 
namnet iixen. Naturligtvis kan här äfven ett -sen (= 'sjön') 
föreligga; se Ålsen. — Namnet synes i motsats mot Bjärn ha 
ett till stammen hörande r. Det innehåller' antagligen samma 
stam som det af Rygh NG 1: 375, 2: 200 afhandlade fno. sjö-
namnet Seri; nu Bersjo — jfr äfven fno. Berusjår Rygh NG 
3: 427 — ock det i samma arbete 1: 222, 343, 375, 2: 210, 223, 
253 omtalade fno. älfnamnet Bera; jfr äfven österrik. Bersnicha 
(från år 834), hvarom se Grienberger MdIföG 19: 524. I betrak-
tande af de många färgbenämningar, som ingå i våra vattendrags 
namn, är det sannolikt, att ordet hör till germ. adj. 'ber« 
'brun' (= lit. bäras), hvaraf f ht. bero, fsv. biorn 0. S. V. upp-
kommit; jfr med afseende på betydelsen fno. älfnamnet Briinka 
(Rygh NG 1: 42) ock se för öfrigt t. ex. Bleken, Blån, Gröningen, 
Bylten, Märken, Rön, Svarten, af hvilka flera äro belägna i Og. 
Möjligen är dock ordet bildat direkt af fsv. *biaari (= n. pr. 
Biari) 'björn': jfr Bjärlången samt Hjorten, Älgen o. s. v. Till 
detta ord hör i alla händelser snarast fsv. Beruaa, å vid Ber- 

. wik, nu Bärgvik (SD III fr. 1324). 
Björkan (Radloff 1: 13 [1804]) Skederids sn, Sjuhundra hd 

Uppl.; kallas enligt en skriftlig uppgift Björkarn (2) ock enligt 

1) Rygh Stud. s. 82. 	 2) Ib. ss. 46, 47. 
3) Enligt uppgift med samma alm. som i Vättern, om hvars uttal 

i ög. se  d. o. 



XX. 1 	 Bjärsen—Björken. 	 57 

andra källor Björken (14). — Samma namn förekommer äfven 
enligt GS 3 Ö 30 i Säters sn Dalarna. 

Björkar(e)n. 
biör3kar2n, hos den yngre generationen förekommande 

benämning på Bärkern, Björken (3). 
björ3kar2n (enligt uppgift) = Björkan, Björken (14). 
(GS 3 Ö 33) kallas enligt uppgift Björknan, se d. o. 

Ordet förhåller sig till Björken som Enar(e)n till Enen 0. s. V. 
Björken. 

björ3ken2  1  (GS 1 V 36), mycket liten sjö i Torpa sn, 
Vedens hd Vg. 

Stora o. Lilla B. björ3ken2  (Lex. 3: 293, GS 1 Ö 36) 
Hällstads sn, Ås hd Vg. 

björ3ken2  (GS 3 Ö 36) Oppeby sn, Kinds hd Og. : Björk-
fors. De flästa tryckta källor ange för denna sjö det egent-
ligen likbetydande namnet Bärkern (se d. o.); enligt uppgift 
användes dock numera i stället namnet Björkaren (1)1. Björken. 

björ4ken (enl. uppgift) Motala sn, Aska hd Og.; se för 
bfrigt Börken. 

Stora o. Lilla B. björsken2 2  1. björ4ken 3  (Biörken Blaen 
2: 20 [1663], Norask. ark. 1: 602 [1687]; Björken Tuneld s. 73 
[1741], Hårleman Dagb. 2: 201 [1749], Lotter c. 1750, GS 2 Ö 33) 
Nysunds ro. fl. s:nar, Edsbärgs hd Nke. 

björ4ken (Tham Nyk. s. 351, GS 4 Ö 33) Malma sn, 
Villåttinge hd Sdml. Vid sjön ligger gården Bjärsätter, sanno-
likt <— ä. *Bicerkaseeter (jfr paralleller under Bårsättern). Gård-
namnet tyder alltså på ett fsv. sjönamn *Bicerke. 

(Tham Nyk. s. 283) Björkviks sn, Jönåkers hd Sdml.; se 
Bjärken 5 samt nedan. 

björ4ken (Hermelin 1804, GS 5 Ö 33) till större delen 
inom Bälinge sn, Rönö hd Sdml. 

björ8ken2  (bikan) (GS 2 Ö 32) Karlskoga bärgsl. Vrml. 
björ4ken (Grau s. 67 [1754], Hermelin 1801, GS 3 Ö 32) 

delvis inom Skedvi sn, Åkerbo hd Vstml. 

Uppgiften ej fullt säker. 
Så uttalas namnet enligt muntlig uppgift till förf. af  en bonde 

från orten. 
2) Enligt skriftligt meddelande. • 
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biör4ken (bOrkan) (Hermelin 1808, GS 1 Ö 31) Sunne 
sn, Fryksdals hd Vrml.; jfr den i sjön infallande Björkälfven 
(1. Björka enl. Fernow s. 11). Sjön kallas äfven Bjärken. 

björ4ken (Höjer K., Berglund s. 1, GS 2 Ö 31) Nya 
Kopparbärgs bärgsl. Vstml.; äfven kallad Björksjön (Lex. 4: 492). 

björ3ken2  (1)019n) (GS 2 Ö 31) Järnboås sn, Nora o. 
Hjulsjö bärgsl. Vstml.: Björkborn, år 1779 Björkeborn.1  

Stora B. björ5ken2  (Hermelin 1801, GS 3 Ö 31) Gun-
nilbo sn, Skinnskattebärgs hd Vstml.; af Grau s. 527 kallad 
Långbjörken. 

björken 2  (Lex. 6: 139, GS 6 Ö 31) Skederids sn, Sju-
hundra hd Uppl.,; kallas enligt annan skriftlig uppgift äfven 
Björkarn (2); jfr Björkan. 

i sammansättningar Fet(t)-, 	 Lång-, Myr-, 
Vi-, ö(j)-björken. 

Ordet är bildat af trädnamnet björk, fsv. Work, isl. bj2rk 
o. s. v.; jfr Ålen ock därunder anförda paralleller. Samma ord 
ingår äfven i sjönamnen Bjärken, Björkaren, Björklången, Bär-
kern, Björkljustern (GS 3 Ö 30) Dalarna, icke långt från Björkan, 
Björkången Häls. samt Björksjön (Björka-, Björke-)8, Björk-
tjärn4, Björk(e)gölen5, Björkfjärden Säm1.6  I åtminstone tre 
fall synes sjönamnet ha uppkommit genom ombildning af äldre 
stambesläktade ord, såsom Bjärken ock Bärkern (se ofvan 3, 7, 
11). Troligen har så skett äfven i flera andra fall; jfr socken- 
namnen Björkebärg Og. 	Birkebszergha (1300-talet), Björks 
Skå. 	Birko3 (1332), häradsnamnet Björkekind fsv. Bicerka- 
kinda ho3rap 0. S. v. 

Björklången björ8kloB2gen. 
(Bergman s. 27 [1759], GS 2 Ö 34) Vadsbo hd Vg. 
(GS 3 Ö 33) Rägna sn, Finspånga läns hd Og. 

M. Dahl Carlssk. Sochn (1779) enl. Norask. ark. 2: 412. 
Akcentuppgiften otydlig; dock synes air°. 1 afses. 
GS 2 ö 406 ggr, 2 Ö 39, 1 V 382 ggr, 1 ö 38,3 ö 38 2 ggr, 

1 V 37, 1 V 36, 3 ö 34, 1 V 33 2 ggr, 2 ö 33, 3 ö 32, 2 ö 31. 
GS 1 V 36, 2 V 32,2 Ö 32,3 ö 32, 1 V 31, 1 ö 31 2 ggr, 

2Ö 313 ggr, 3Ö 31, 3Ö 30. 
GS 3 Ö 38, 4 Ö 38 2 ggr. 
Jfr från andra länder fht. Pirchinapah, ryska flodnamnet Bere-

zina : ry. berSza 'björk' o. s. v. 
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(Lex. 6: 160, OS V 31) Skillingemarks sn, Nordmarks 
hd Vrml.; öfre delen kallas Edsjön. 

(Lex. 5: 257) Nyeds hd Vrml.; numera aftappad. 
af allmogen kallad bjä,r3k1aB2gen (Lex. 2: 208) Ekshärads 

sn, Älfdals hd Vrml. 
Af trädnamnet björk (se Björken 0. S. v.) ock adj. lång (se 

Lången); jfr no. sjönamnet Birkelangen samt sv. Asp-, Boke-, 
Ek-, Förlången. 

Björknan björk3nan2  Åsbo sn Og. är enligt uppgift den 
brukliga benämningen på den sjö, som å OS 3 Ö 33 kallas 
Biörkaren (se d. o. 3) ock af Tham Link. s. 22 Björknaren. 
Med afseende på bildningen är namnet Alsnan närmast jäm-
förligt (se d. o. s. 32). 

Björknaren (Tham. Link. s. 22) = Björknan; jfr äfven 
Björkaren 3. 

Björn, se urnuammen. 
Björneflon (Lex. 3: 53) Gillbärgs hd Vrml.; härmed åsyftas, 

liksom med Björnfjolen nedan, Björnöfiagan, en fortsättning af 
Glafsfjorden ; se Flon ock Flagan samt i fråga om första leden 
äfven Björnklammen. 

Björnfjolen (Biörnfiohlen Tuneld s. 196 [1741], Björnfjolen 
Fernow s. 25[1773])= Björnellon, Björnöflagan. Jfr Fjolen, Fjorden. 

Bj örnklam men bjö3rnklam2men (Björn Lotter c. 1750; Björn-
klammen GS 1 V 32) Långseruds sn, Gillbärgs hd Vrml.; nord-
ost om sjön St. Bör: Björnklammen (tämligen långt från sjön); 
af sv. björn, fsv. blom ock sv. dial. klam 'klofve, ett hop-
spänningsredskap''; alltså har ordet sannolikt betydelsen 'björn-
ram'. Sjön liknar till formen i hög grad en djurlägg. Möjligen 
har dock senare leden ungefär samma betydelse af 'klyfta', som 
förekommer i no. gårdnamnet Bjorneklova (:fno. klofa)2; jfr 
särskilt Klämmingen. Om sjön i äldre tid haft den hos Lotter 
uppträdande formen Björn, bör detta namn sammanställas med 
Stenbjörn samt äfven Björnlången. Jfr vidare Björ(n)sjön3, 
Björnvattnet (2 V 34), Björ(n)tjärn4, Björsgöl (3 Ö 40), hvilka 

Rietz s. 331. 	 2) Rygh NG 1: 268. 
a) GS 3 ö 39, 1 V 38 2 ggr, 1 ö 37, 1 V 36 3 ggr, 1 ö 36, 

4 Ö 34, 3 0 31. 
4) GS 1 V32 2 ggr, 2 	32, 1 031. 
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sistnämnda dock i allmänhet erhållit sina namn på grund däraf, 
att björnar påträffats eller uppehållit sig i deras omedelbara 
närhet, under det att ett namn Björn snarast syftar på något i 
sjöns form eller bildning. 

Björnlången bjö3rn1og2gen (GS 2 Ö 33), liten långsträckt 
sjö i Askersunds landsförsamling, Sundbo hd Nke; af björn (se 
Björnklammen) ock adj. lång (se Lången). 

Björnöflagan bjö3rnöfia2gan (GS 1 V 32) Gillbärgs hd 
Vrml. = Björneflon, Björnfjolen; af ortnamnet Björnö ock Flagan 
(se d. o.). 

Blanken, Stora o. Lilla, blagiken (Sjöborg Blek. hist. o. 
beskr. s. 275 [1793], Lex. 7: 135) Eringsboda sn, Medelstads hd 
Blek. Sjön utmärker sig rör mörkt vatten ock gyttjig botten. 
Till grund för namnet ligger alltså ett fsv. blanker, oassimilerad 
biform till blakker i bet. 'svartaktig, mörk'; jfr isl. blakkr 
'skymmel'. Samma adj. blank användes äfven i ful. dial. om  
grumligt vatten; se Rietz s. 38. Jfr Blanktjärn (GS 2 Ö 32), 
no. Blanktjernet (Rygh NG 3: 427) samt det af Falkman s. 72 
anförda Blankmad Hammarlunda sn Skå., vidare de assimile-
rade formerna Blacksjön (GS 1 V 36), Black(e)tjärn (1 V 34, 
1 V 32). I fråga om bildning ock betydelse erinras om Bleken, 
Blån, Märken, Svarten 0. S. V. 

Bleken. 
ble3ken2  (GS 4 Ö 36) Törnesfalla sn, S Tjusts hd Klm. : 

Blekhem (Bleekhem omtalas 1622). Sjönamnet måste vara 
mycket gammalt: ortnamnen på -hem antagas som bekant här-
stamma från landets äldsta bebyggande; jfr Karlsson Sv. fornm. 
tidskr. 10: 48 (»Några bidrag till Sveriges uppodlingshistoria»), 
Rygh NG Indl. s. 54. 

ble4ken (Broocman 2: 440 [1760], Hermelin 1810, GS 
3 Ö 34) Risinge sn, Finspånga läns hd Og., nära Bleklången 
ock gården Blixtorp. Denna gård är väl densamma som år 1334 
skrifves Blexthorp, SD IV, hvaraf man kan sluta till ett fsv. 
sjönamn *Bleker, hvilken form äfven bekräftas af det ny-
svenska namnets enstafvighetsakcent. I vissa andra likaly-
dande gårdnamn ingår däremot det fsv. personnamnet Blek 
(Lundgr. Sv. lm. X. 6: 28). Sjön har enligt uppgift »något blackt 
vatten». 
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Ordet hör — liksom fno. älfnamnet *Bleika i — till fsv. 
bleker, isi. bleikr o. s. v.; jfr särskilt sv. dial. blek i bet. 'glän-
sande, stilla, lugn',2  af hvilket det är en substantivering. Be-
släktat är det no. älfnamnet Blikas, som hör till den vanliga 
afljudsformen blik. Med afseende på betydelsen jfr Blanken, 
Blån, Mörken, Svarten 0. 5. V. — Fsv. *Bleke (1) o. *Bleker (2); 
jfr fsv. *Skire : *Skir (se Skiren), *Svarte : *Svarter (se Svarten) 
o. s. v. 

Bleklången ble3k1oB2gen (Blekelången Broocman 2: 440 
[1760]; Bleklången Hermelin 1810, GS 3 ö 34), långsträckt sjö 
nära Bleken 2 liksom Tislången nära Tisnaren, Täftlången 
nära Täftaren 0. s. v. Med afseende på bildningen förhåller sig 
för öfrigt Bleklången : Bleken = Mörklången : Mörken samt 
vidare Asplången : Aspen = Björklången : Björken = Eklången : 
Eken o. s. v. 

Blysjön, se Järngården. 
Blågåln blå3gå2ln (GS 6 Ö 31) Riala sn, Åkers skeppsl. 

Uppl. Ordet är sammansatt af adj. blå (se Blåkaren, Blån) ock sbst. 
gård, gål, gå, fsv. gardher i bet. 'inhägnad' 1. dyl. (se -gården, 
Järn-, Näfvergården; jfr Toften). Sjön har sannolikt fått sitt 
namn på grund af jämförelse med den närbelägna Skiren. 

Blåkaren blå3kar2n (med 1. utan sammansättningsbetoning?) 
(Radloff 1: 202 [1804], GS 6 Ö 30) Väddö skeppsl. Uppl. Ordet är 
sammansatt med adj. blå (se Blån) ock enligt min mening med 
fsv. nsv. kar, motsvarande isl. ker 0. s. v. 'kärl' (jfr Bokaren),alltså 
samma ord som väl ingår i Karsjön (GS 2 Ö 38, 1 Ö 32, 1 0 31); 
jfr äfven Halftron, Värpeln, Kistevattnet o. d. Det är sålunda 
med afseende på sin senare led ett s. k. jämförelsenamn af 
samma art som t. ex. Halftron, som sannolikt äfven har en 
analog betydelse, Järnbälgen o. d. Namnet har, såsom man 
väntar sig, blifvit mask. ock ej neutr. trots den senare ledens 
neutrala genus. Detta beror därpå, att man i dylika fall tänkt 
på mask. sjö; jfr det af Bugge Ark. 7: 264 afhandlade analoga 
förhållandet med no. gårdnamn samt för öfrigt t. ex. Axen, 
Bolen 2, Fenen, Flugen. Om sv. kar i skånska ortnamn se 
Falkman s. 60. 

1) Rygh NG 2: 233. 	 2) Rietz s. 40. 
3) Rygh NG Indl. s. 44. 
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Blån blå4n (GS 3 Ö 35) Oppeby sn, Kinds hd Ög. Sjön 

har enligt uppgift mörkt vatten. Namnet är en substantivering 
af adj. blå i den betydelse 'mörk', som bl. a. uppträder i fsv. 
blaman, isi. blåmaär, Blåland 'Etiopien', ä.-nsv. mörkret blå 
(Psalmb. 1536) 0. s. v.1  Jfr Blågåln, Bläkarn ock Blåsjön 
(GS 2 Ö 32), Blågöl (3 038) Smål.2, Blåtjärn. (1 V 31) Vrml. samt 
Blåvatten (1 V 37) Hall. I fråga om bildningen erinras om Mör-
ken, Rön (belägen i närheten), Svarten. För den händelse att 
betydelsen 'blå, mörkblå' ingår i något eller några af dessa 
namn, kan det ryska namnet sineje More jämföras, namn på 
en vik af Kaspiska hafvet (ry. ainij adj. 'mörkblå' ock more 
'har) 3. 

Bockasjön o. 8. v., se Gletaren. 
Boden (Allvin Mo s. 145) Mällby sn, S. Vedbo hd Smål.; 

kallas enligt samma källa äfven Bodasjön, hvilket sammansatta 
namn i detta fall undantagsvis är det ursprungliga; jfr Boda-
sjön 4: gårdnamnet Boda, Bodasjön (Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 15), 
Bodatjärn (GS 2 V 32). Namnen innehålla sv. bod, fsv. bol) 
f. 'skjul, koja; visthus; fäbod' o. d.5  

Boen bo3en2  (GS 3 Ö 36) Svinhults sn, Ydre hd Og. Nam-
net Boen är numera föga känt bland allmogen, som nu kallar 
sjön Altarpssjön. Den hos Tham Link. s. 1026 anförda formen 
Boensjön existerar icke i det talade språket. Namnet synes, om 
man får dömma af dess nuvarande form, vara aflett af fsv. nsv. 
bo  n. 'boning', motsvarande isl. bi 0. 8. v. Detta sjönamn bör 
till sin betydelse sammanhållas med Bolen; jfr äfven Salen, 
Visten, hvilka två senare namn kanske böra förklaras såsom när-
mast afseende de bebyggda ock odlade sjöstränderna. Ordet vore 
alltså etymologiskt besläktat med Boasjön8, Bosjön7, Bovattnet8, 

1) Om ordet se närmare T. E. Karsten Prim. nominalb. 2: 15 följ. 
2) Icke långt från Svartegöl. 

Egli Nom. geogr. s. 854 (1893). 
4) GS 1 ö 39,2 Ö 382 ggr, 2 Ö 37,3 Ö 372 ggr, 1 V 33, 

1 V 32. 
3) Jfr Nordlander Sv forum. tidskr. 9: 303. 

GS 3 ö 40 2 ggr., 1 ö 39, 3 ö 38 2 ggr, 1 V 36. 
GS 1 V 38,4 	38,1 V36, 1 V 35, 4 ö 35,2 ö 322 

ggr, 6 ö 32, 1 Ö 31 3 ggr. 
GS 1 V 34, 1 V 33, 2 V 33. 
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Botjärn, Bogöl2, Buasjön3, Busjön (GS 1 V 32), Buvattnet 4, 
Butjärn3  samt det vanliga no. sjönamnet Buvandet. En bild-
ning *Böe : bo 'bosjön' är att jämföra med *Bilerke : biork 'björk-
sjön', *Korne : korn 'kornsjön' o. s. v.; se afdeln. II 4 a. — Ytterst 
ofta förekommande är äfven sjönamnet Bysjön, som jag å de i 
inledningen nämnda kartorna anträffat 28 ggr, jfr Bytjärn (3 ggr) 
ock Byvattnet (1 gg). Jfr äfven Bokaren ock Boten. 

Bokaren bo3kar2n(med eller utan sammansättningsbetoning?) 
(Bokaren U. Hjärne Anl. 2: 66 [1702], Lex. 5: 425; Bokare-Sjön 
Tuneld I. 1: 57 [1785]) Rasbo sn, Rasbo hd Uppl.; af bo (se 
för öfrigt under Boen) samt kar (se Blåkaren). 

Bokelången bo3ke1oB2gen (GS 3 Ö 40) Eringsboda sn, Me-
delstads hd Blek.; bildat af trädnamnet bok ock adj. lång; 
jfr Bökelången samt Asp-, Björk-, Ek-, Förlången. 

Bolaren, se Bolen. 
Bolen. 

snarast bo3len2, af allmogen uttalat Man 1. kan,6  enligt 
annan uppgift »bckeln» (Bolen Tham Link. s. 964; Bolaren GS 
3 Ö 36) Horns sn, Kinds hd Og., nära Bogölen. Enligt målets 
ljudlagar skulle de anförda uttalsformerna snarast motsvara ett 
rspr. Bolen 1. Boren (med ake. 2). Den å GS anförda formen 
Bolaren är enligt uppgift under alla omständigheter oriktig. 
Hvarken denna ej häller ett Bolern skulle reflekteras af de be-
nämningar på sjön, som förekomma i målet. Jfr under Skjulen 
samt Solaren (Solen). 

bogen (Balen Brooeman 2: 486 [1760], Widegren 2: 185 
[1817], Tham Link. s. 43, GS 4 Ö 34; Storbolen Lex. 6: 81) 
Simonstorps sn, Bråbo hd Og. 

Det är naturligtvis högst osäkert, om de båda namnen hafva 
samma ursprung. I alla händelser utgår Bolen 1 från en fsv. 
tvåstafvig form: *Böre 1. *Böle. I förra fallet är väl ordet iden-
tiskt med Boren; i senare fallet hör det troligen liksom Bolen 2 

GS 2 ö 32, 1 ö 31, 3 ö 31, 5 ö 31. 
GS 3 ö 36, 4 ö 35. 	3) GS 1 V 37 2 ggr, 1 V36. 
GS 2 V 35, 1 V 32. 
GS 1 V 33 2 ggr, 1 V 32, 2 V 32, 1 V 31, 2 V 31.— Såsom 

framgår af denna lista, är formen med u inskränkt till landets väst-
ligaste trakter. 

Konstruktioner på grund af inkomna uttalsuppgifter. 
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till fsv. bol n. 'bostad, gård, hemman, bol', motsvarande isl. bål 
0. s. v. Af samma ord är äfven namnet Bolasjön (GS 1 Ö 39) 
samt väl också i något fall Bolsjön (1 Ö 38, 1 V 37, 2 Ö 34) 
bildade. Betydelsen vore densamma som i Boen ock under detta 
namn anförda sjönamn. Om det å GS 1 Ö 32 anförda namnet 
Ban se Bålen. 

Bollen bol4len (Bållen Lex. 5: 539; Bollen GS 6 Ö 31) 
Rådmansö sn, Frötuna skeppsl. Upp!. Namnet innehåller sv. boll, 
fsv. *beder, '13211er, en u-omlj udd biform till fsv. balder, baller, 
nsv. ball, motsvarande isl. b211r o. s. v.1  Samma ord ingår väl 
äfven i Bollungen samt i Boll(e)tjärn (GS 1 V 36, 1 V 32). 
Namnet har afseende på formen; dock synes det mig sannolikt, 
att det är betydelsen 'testikel' som man åtminstone i några af 
orden har att söka, alltså densamma som i många dialekter ock 
i ä.-nsv. tillkommer biformen ball ock som föreligger i namnen 
Bansjön 2  ock Balltjärn (1 y 37); se kartan. Jfr i fråga om 
betydelsen Njurhulten ock Njursjön, Rampen o. d. 

Bollingen, se Borlången. 
Bollungen bol3lugen2  (GS 1 V 34) Ryrs sn, Sandals hd 

Dalsl.: Bollungen, Bollungsnäs. Gårdnamnet Bollungen är 
bildat af sjönamnet såsom Kålungen af sjönamnet Kålungen. 
Namnet kan vara atiett af sv. boll (se Bollen); jfr t. ex. Hall-
ungen : sv. hall. Men en jämförelse med det äfven i Dalsl. upp-
trädande sjönamnet Kålungen talar kanske snarare för att grund-
ordet är det adj. bål 'stor', som ingår i sjönamnen Bålen ock 
Båloxen; jfr Börlingen. 

Bolmen bol4men (bå'llmän Almqvist 1842; Bolmen Blaeu 
2: 36 samt mellan ss. 29-30 [1663, å ett aftryek af Burei karta 
»Gothia»], Arrhen. de Srnol. s. 43 [1719], Tuneld s. 132 [1741], 
Lotter c. 1750, Hermelin 1809, GS 1 Ö 38; Bollmen Gräns-
dokument fr. 16655, mycket stor sjö, till större hälften inom 
Jkgs län, till den mindre inom Kbgs län Smål. : Bolmstad. 
Sjönamnet ingår som första led i ö- ock sockennamnet Bolmsö, 
som i fsv. tid skrefs bolmso (år 1293 SD II, 1414 SD NS. 
Bolmszöö (år 1338 SD IV). Bolmen : Bolmsö = Yngen : Yngö = 

I) Om formen se Nor. Sv. etym. under boll. 
GS 3 ö 40 2 ggr, 1 V 36, 1 V 33. 
Wieselgren 3: 16. 
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Hallaren : Hallarö = *Ivo (nu Ifösjön) : fsv. Ifveö = Flålgasjön : 
Hälgö o. s. v. Då Bolmen är Smålands största insjö ock en af 
Sverges största insjöar, ligger dess etymon, som redan Wiesel-
gren 2: 940 riktigt angifvit, i öppen dag. Ordet är bildat af 
samma stam, som ingår i sv. dial. bolm-, hvilken i sammansätt-
ningar utmärker något mycket stort, t. ex. bolmstark, bolmstor 
Rz, Grip Sv. lm. XVIII. 6: 75; jfr vidare sv. bolma 1, isl. (skalde-
spr.) bolmr, som af Wis61 öfversättes med 'ursus', vint n. pr. 
Bobn,2  som bekant i äldre tider identifierat med den i Bolmen 
belägna Bobnsii5. Ordet återger sålunda samma för sjön karak-
teristiska egenskap som dess ofta använda yngre namn Stor-
sjön; jfr Bällen, Möekeln. Det tillhör för öfrigt samma rot 
med grundbet. 'svälla' o. d., som utan ni-utvidgning ingår i sv. 
bålstor, bolde m. fl.; se Bålen. Sjön har också i äldre 
tider haft ett betydligt större omfång4; dock känner jag ej, om 
den i nämnvärd mån reducerats i historisk tid, d. v. s. efter 
den tid då den erhöll sitt nuvarande namn.5  Sjön har i forn-
tiden möjligen äfven burit namnet Odensjön6; jfr namnet å 
den vid sjön liggande socknen Odensjö, år 1413 skrifvet Odhmn-
aøryth, år 1389 dock Odinsredh. Slutligen må anmärkas, att 
Bolmån erhållit sitt namn efter sjön (jfr Alstern, Fryken) ock 
att ej förhållandet såsom ofta annars varit motsatt. — Fsv. 
*Bolm-. 

Boloxen, se Båloxen. 
Boren. 
1) bo3ren2, i från sjön aflägsnare trakter allmänt bo4ren 

samt någon gång oriktigt bft4ren (Tuneld s. 115 [1741], Brooc-
man 1: 17 [1760], GS 3 Ö 34), stor sjö i Bobärgs m. fl. härad 
Og.; se om sjön utförligt Lex. 1: 272. Sjönamnet är emellertid 
uppvisat från betydligt äldre tid, nämligen i de gamla förmer, 
under hvilka namnet å socknen Ekebyborna, vid södra stranden 
af Boren, uppträder, t. ex. Ekeby Bonn (1318, 1336), eghby 

Se Tamm Et. ordb. 
Hyndlo1j63: Austr i Bolm enligt Bugges Eddauppl. 
Jfr Allvin Westbo s. 18. 
G. de Geer i Sv. geol. unders. C, nr 141, s. 3 följ. 
Jfr de analoga förhållandena i fråga om Vidöstern. 
Wieselgren 2: 940. 



66 	 HELLEN:an, SJÖNAMN. 	 XX. 1 

apud borne (1336), in Egby borne (1344), Ekbo sokn widher 
Borne (1398). i 

(Palmquist s. 57) Botkyrka sn, Svartlösa hd Sdml.; nu-
mera dock kallad Bornsjön, hvilket namn uttalas med å-ljud. 

(Bom Höjers k.) liten sjö i Nora o. Hjulsjö bärgsl. Vstml.; 
det är dock mycket osäkert, om ordet hör hit. Sjön är mig för 
bfrigt obekant liksom den också tyckes vara för mina meddelare 
från trakten. 

Då de två förstnämnda sjöar, som bära eller burit detta 
namn, särskilt utmärka sig för sitt klara ock genomskinliga 
vatten 2, kan man vänta sig ett namn med betydelsen 'glänsande' 
1. ngt dyl. Då emellertid, hvad såväl 2 som 3 beträffar, det är 
osäkert, om ett med o-ljud uttalat namn Boren värkligen före-
kommit eller förekommer, tager jag i det följande endast hän-
syn till 1. Det synes  mig  då möjligt, att detta namn är bildat 
med r-sufflx af ieu. Vbhii 'lysa, glänsa', hvaraf sskr. bhäti, på 
samma sätt som sjönamnet Skiren, motsvarande isl. skirr, med 
samma afledning danats af den likbetydande roten ski- ock no. 
tira bl. a. 'tindra, lysa' af ieu. di; jfr got. hlihrs (se Lottran), 
f ht. hör o. s. v. Samma rot, utbildad med n, föreligger som 
bekant i Ity. bönen 'göra blank' ock möjligen i sjönamnet 
Bönern. Mot detta försök till etymologisk tydning af sjönamnet 
talar naturligtvis den omständigheten, att något fsv. adj. bör, mot-
svarande isl. *bön, för öfrigt ej är känt; men å andra sidan 
må erinras därom, att äfven flere andra af de större sjöarna 
bära namn, hvilka tydligen bildats af ord, som annars icke upp-
visats inom vårt språk. Beträffande afledningen visa de ofvan 
anförda fsv. ortnamnen, i hvilka sjönamnet Boren ingår, att n här 
är att föra till stammen; jfr särskilt eghby apud borne (1336). 
Det är allt annat än troligt, att så tidigt som 1336 namnet 
kunnat stelna i sin bestämda form ock slutartikelns n upp-
fattats som ordstammens slutkonsonant. Om i Borin (Ekeby 
Borin 1318) in vore best. artikel, som fallet är i Ropin (HL) 
'Roslagen', hade dativen måst lyda Borenom; jfr Rodhenom 
St. L. Jag antager alltså, att fsv. Bolin är en utbildning på 

Se SD IV, Höjer 2: 33. Namnet har uppkommit i motsättning 
till Ekby Holavid, nu Ekeby i Göstrings hd; jfr Sehlyter Jur. afh. 2: 49. 

Se för 1 Ridderstad österg. 1: 43, för 2 Palmquist s. 62. 
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-in af samma art som isl. dratinn o. d. eller — om grundordet är 
ett färgadjektiv bör- — som ags. blgewen : blåw 'blå', fht. gråwin : 
gråo grå o. s. v.1; jfr isl. dvärgnamnen Blåinn, Glöinn. Samma 
stam ingår väl också i Borlången ock möjligen i Borsjön (GS 
2 Ö 38 : Borlanda ock 5 Ö 32). Däremot uttalas Borsjön (GS 
4 Ö 36 Borsnäs) bå3rSön2. 

Borken bor4ken (Lotter c. 1750, Broocman 2: 390 [1760], 
Hermelin 1810, Tham Link. s. 40, GS 4 Ö 35) Yxnerums sn, 
Skärkinds hd Og. : Borkhult. Ordet är väl liksom möjligen 
äfven Börken en biform med bevarat u-omljud till Barken (se 
d. o.), alltså ett fsv. *B9rker; jfr VGL borker, borker. Ett 
annat af de få fall, där det fsv. u-omljudet bevarats, är sjö-
namnet Vållern. 

Borlingen, se Blirlingen. 
Borlången bo3r1og2 en (enligt uppgift) Villstads sn, Västbo 

hd Smål.; å G-S 1 Ö 38 kallad Bållingen. Det ser ut, som om 
Borlången förhåller sig till Boren = Bleklången : Bleken = Rö-
lången : Rön = Skirlången : Skiren 0. s. V. 

Boman bft3rnan2  2  1. Bornen bUrnen2  (Boman Lotter c.1750, 
Hermelin 1802, Tham Sthlm s. 242; Bornen GS 6 Ö 30; skrifves 
äfven Bolnan) Väddö sn, Väddö skeppsl. Uppl. : Borntorp. Då i 
dialekten ett fsv. bona- skulle gifva bog-3, är stammen möjligen 
boln- ock att ställa till Bålen ock cär anförda ord; jfr skrif-
ningen Bolnaiu Icke häller synas målets ljudlagar lägga hinder 
i vägen för att antaga en fsv. stam bärn. Dock vågar jag ej 
yttra mig bestämt i denna fråga. Kanske föreligger, när allt 
kommer omkring, i vårt sjönamn samma kontraktion som den, 
hvilken af det västgötska sockennamnet Borghunda (1399) gifvit 
Borna 4. Sjön skulle då i äldre tid hetat Borghund(en); jfr 
ksunden 0. s. v. samt Borgsjön (GS 4 Ö 36, 2 V 34 : Borgen 
samt i Medelpad), Borgasjön (1 0 37) ock no. älfnamnsstammen 

Kluge Stammb.2  § 198 anm. 1. 
tl-ljudet är enligt uppgift möjligen något mera slutet än det, 

som i ortens dialekt förekommer i t. ex. son, kol; skillnaden är dock 
högst obetydlig. 

horn heter i målet ho,. 
Jfr Nor. Nord. tidskr. 1900, s. 138. 

Sv. landsm. XX. 1. 	 5 
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Borg- (Rygh Studier s. 62). I saknad af äldre former måste vi 
nöja oss med dessa gissningar. 

Borren bor4ren (enligt uppgift) Hällestads sn, Finspånga 
läns hd Og., sannolikt besläktat med (resp. ombildning af) fsv. isl. 
bora f. 'litet Ikål', hvilket ord kvarlefver i näsborr; jfr äfven 
sv. borr m. n4.:motsvarande ett fsv. *bor, samt gr. Tdearg 'klyfta'. 
Samma stam ingår väl också i Borsjön (GS 1 V 36, 1 V 31 
samt 4 Ö 36, hvilket senare enligt uppgift uttalas med e-ljud); 
I fråga om bet. erinras om t. ex. sjönamnen Dolpan, Hulingen. 

Borsten vanl. bor3sten2  (af allmogen uttalat med e-ljud ; 
Bårsten enligt uppgift å en gammal lantmäterikarta ock i äldre 
handlingar», GS 4 ö 32; Borsten Tham Nyk. s. 1982) Ärla sn, 
Ö.-Rekarnes hd Sdml.; sannolikt en utvidgning af fsv. borst 
ock möjligen så kallad på grund af formen; jfr Borstingen. I 
orten tror man, att namnet syftar på de många farliga ock 
spetsiga stenar ock ref, som finnas å sjöns botten: »denna tanke», 
säger min meddelare, »har dock kanske mera uppstått på senare 
tider efter sjöns sänkning». 

Borstingen bor3stigen2  (Cr2elius s. 391 [1736?, 1774], GS 
3 Ö 36) Frödinge m. fl. s:nar, Sevedes hd Kim.; sannolikt af 
borst (se föreg.) ock så kallad på grund af formen — märk den i 
en spets utlöpande södra ändan af sjön. Borstingen: borst = 
Malmingen (strax i nordväst) : malm. Af likbetydande ord äro 
äfven sjönamnen Agnaren, Asen, Fenen bildade. 

Boten bo3ten2  (Gran s. 491 [1754], GS 3 Ö 30) Norbärgs sn, 
Norbärgs bärgsl. Vstml. Med hänsyn till sjönamnen Botungen, 
Botasjön (GS 1 V37) samt det ord, som ligger till grund för sockne-
namnet Betel() 8, nu Bodsjö kl., kunde man vara böjd att här-
leda detta ord af en stam bot-, hvars betydelse dock är mig 
obekant. Man kunde annars tänka sig, att ordet innehåller samma 
sbst. bo  som sjönamnet Boen ock att -ten antingen helt enkelt 
utgår från ett tärn, den obrutna formen af tjärn (se Trantern 
ock Ursten ock jfr Botjärn under Boen), eller beror på an- 

Om dessas ålder har jag ej erhållit någon upplysning. 
En af mina meddelare har »i en gammal matrikel» sett ordet 

skrifvet Borgsten, där tydligen en etymologiserande anslutning till borg 
föreligger. 

StyfEe Un.2  s. 379. 
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slutning till de i samma socken förekommande sjönamnen Alten 
ock Spjuten. 

Bottenlösen bot3teniö2sen (GS 2 Ö 34) Tivedens sn, Vadsbo 
hd Vg. : fsv. botn, sv. botten 0. adj. lös; jfr Dag-, Pors-, Vass-
lösen. Den lilla sjön är visserligen blott en meter djup i vatt-
net, men har djup dy, som ej uppmätts. Om ordet botten i 
andra sjönamn se Fillbon ock Tassbotten. 

Botungen bo3tuB2Ben (GS 1 V 32) Gillbärga sn, Gillbärgs 
hd Vrml.; väl bildat af en stam bot- med afledningsändelsen 
-ung; jfr den ej långt därifrån belägna sjön Vålungen (: Vålen 
= Botungen : Roten). 

Bovrången bo3vrog2Ben (Hermelin 1818, GS 4 Ö 36) Hjort-
eds an, S. Tjusts hd Kim.; sammansatt af sbst. bo  (se Boen) 
o. adj. vrång (se Vrången). Sjön har till åtskillnad från den 
strax i öster belägna sjön Vrången kallats Bovrången i anslut-
ning till de närliggande gårdarna Falsterbo, Flugebo ock Lam-
botorp eller till någon af dessa. Jfr Täftmålen (: Orre-, Rumme-
måla). Den senare leden har naturligtvis afseende på sjöns form. 

Braxsjön o. d., se ~fången. 
Brecknen, se Brocken. 
Bredrefven bre.3(d)re2ven (brb.4van) (Brerefven Lotter c. 

1750, Fernow s. 13 [1773]; Bredrefven Höjer k., GS 2 Ö 31) 
Gåsborns sn, Filipstads bärgsl. Vrml. : Bredrefven. Första sam-
mansättningsleden är fsv. adj. breper, nsv. bred; jfr den när-
belägna Mögrefven (: fsv. mio 'smal'). Adj. bred är synner-
ligen vanligt som beståndsdel i sv. sjönamn, t. ex. Bredvisten, 
Bressingen, Hultbren, Hultebrejan samt Bre(d)sjönl, Breda-
0. Bredesjön 2, Bre(d)vattnet 3, Bre(d)tjärn4, Bre(d)göl5, Bredagöl 
(GS 2 Ö 40), Bredträsk (Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 15); jfr äfven 
Bredungen, där Göta älf innehar sin största bredd, samt ä.-da. 
Brething 'fladvandet ved Tudeaas udlob' 6. Den fsv. formen af 

GS 1 V 37, 1 	37, 4 ö 37 2 ggr, 1 6 36 2 ggr, 3 	34 
2 ggr, 4 	33, 1 V 31, 2 ö 31 4 ggr, 4 ö 31, 6 	31. 

GS 2 	40, 3 ö 40 3 ggr, 3 ö 37. 
GS 1 V 35 3 ggr, 2 V 35. 
GS 2 Ö 322 ggr, 1 V 31 2 ,ggr, 2 Ö 31,3 Ö 31,3 Ö30. 
GS 4 Ö 39, 4 Ö 36. 
E. Madsen i Afn0 1863, s. 197. 
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det nsv. Bredsjön framgår af fsv. gårdnamnet Bredhsesyo 1, 
Järlåsa sn Uppl., nu Bredsjö; jfr fno. Breiöavik (Rygh NG 2: 21), 
fsv. Holasio. Langasio. Svartasio o. S. v. Om senare leden se 
Refven. 

Bre(d)visten bre3(d)vis2ten (Lex. 2: 208) Ekshärads sn, 
Älfdals hd Vrml.; af adj. bred (se föreg.) ock sjönamnet Visten 
(se d. o.). 

Bremsen brem4sen (Rääf 5: 8) Sunds sn, Ydre hd Og.; 
sannolikt af dial. brems, motsvarande fsv. brims, alijudsform till 
insektnamnet broms; jfr Bremstjärn (GS 2 V 33). Tham Link. s. 
1019 kallar sjön Bromsen. Jfr med afseende på bet. sjönamnen 
Kläggen, Vifveln, fno. älfnamnet Humla (Rygh NG 1: 277) o. s. v. 
Att märka är emellertid, att appellativet i trakten har formen 
bröms (-4- ä. bryms -4- brims). 

Bressingen, Stora o. Lilla, bres3sigen2  (brestgan) (GS 2 Ö 33), 
två små sjöar i Karlskoga bärgsl.; innehåller sannolikt adj. bred 
ock en afledning -(s)ingen, som möjligen erhållit sitt s från den 
närbelägna Lyssningen. Sjön har kanske i äldre tid haft det 
vanliga namnet Bredsjö, hvilket analogiskt ombildats till Bressin-
gen, Såsom fsv. *Hipsio erhållit formen Hissingen. Se för öfrigt 
Bredrefven. 

Bringen brig3gen2  (Rääf 5: 16, GS 3 Ö 36) N. Vi sn, Ydre 
hd Og. Namnet har jag äldst funnit såsom ingående i det i 
en handling från 15522  anförda Bringzsma »i vijd sooknn». Om 
man sammanhåller denna form på -s med det nuvarande uttalet 
med akc. 2, kommer man fram till ett fsv *Bringir. Bringzsma 
utgår alltså från ett fsv. *Bringismap, d. v. s. 'maden vid (sjön) 
Bringen'. Med afseende på synkopen kan t. ex. Baghahus 
Bohus jämföras (se Nor. Aschw. gr. § 156: 1 c). Äfven erinras 
om nsv. Darsbo, ä.-nsv. Darsboda 	fsv. *Daghirsbodha : Da- 
garen. På samma sätt utgår säkerligen Snyten (med akc. 2) 
från ett Sn3rtir; jfr Snytsbo (1571) 	*Snytisbodha. Sannolikt 
innehåller namnet ett fsv. *bringer = nisi. bringr '(liten) kulle', 
knappast däremot sv. bringa 'bröst', byars no. motsvarighet 
annars icke sällan användes i no. ortnamn3. En parallellbild- 

Styfee Un.2  s. 287; äldre: *Brepe sio, dat. ack. BrePa sio. 
Aftryckt hos Rääf I: 306. 
Rygh NG Indl. ss. 28, 38, Fr.2 
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ning 'Bringe anser jag ingå i Bringasjön, belägen i Bringe-
tofta sn, Västra hd Små!., år 1287 skrifvet Bringatopta ock 
1337 Bringatofta. Sockennamnet skulle betyda 'tomterna kring 
sjön Bringe' (ej Bring, såsom Wieselgren 3: 301 antar) ock sjö-
namnet hafva afseende på den omgifvande naturen: i närheten 
ligga ganska ansenliga höjder, till hvilka sannolikt sjön i äldre 
tider sträckt sig. Socknen är belägen i en af Smålands högläntaste 
näjder. Det är därför frestande att antaga sjönamnet vara se-
kundärt i förhållande till sockennamnet. Hvar ock en, som från 
Komstad by gjort den besvärliga färden upp till Bringetofta, torde 
erkänna det träffande i en benämning Back.: 1. Bärgtomta, såsom 
ju namnet kunde återgifvas. Jämföras kunde äfven namnet å 
den angränsande socknen Hylletofta (år 1337 lioltofta). Dock 
torde af flera skäl det förra 'af de här anförda alternativen böra 
föredragas. Fsv. *Bringe : *Bringir = t. ex. 'BEellir : "Beelle (se 
Bällen) = *Eldhir : *Eldhe (se Ellaren) = fsv. *Älpte (se Utan) : 
*Alptir (se liftaren) = fno. fjordnamnen Beäi : Beäir o. s. v. — Det 
må nu tilläggas, att detta fsv. bringer 'backe 1. dyl.' ock det 
nämnda bringa 'bröst' äro ytterst nära besläktade. Sistnämnda 
ord är nämligen, såsom Tamm Et. ordb. eventuellt föreslår, en 
n-utvidgning af stammen i *bringor ock betyder 'framstående 
kroppsdel'; jfr äfven no. bring 'bröst på foglar'. Det har utan tvifvel 
riktigt sammanställts med lit. brinkti 'quellen, schwellen', brankå 
'anschwellen', branksaCti 'emporstarren' ; se Zupitza Gerru. gutt. 
s. 129. Med sekundärt k uppträder samma rot i sv. dial. bricka 
'bröst' (t. ex. i Fänrik Stål) : sv. lånordet brink, fsv. breekka 

bringa: *bringer; se för öfrigt Brängen ock Bråen. — I sock-
nen ligger sj.ön Flugen, hvars namn har, en betydelse, som 
kommer den för Bringen antagna ganska nära. Jfr äfven sjö-
namnen Fjällen, Hillen. I fråga om betydelsen erinras dess-
utom om no. älfnamnet Bretninga : brattr 'brant', kvar= Rygh 
NG 3: 361, samt sv. sjönamnen Stjälpen, Stöparen. 

Brinnen, Norra o. Södra (Gran s. 587 [1754]) Nora sn, Nöra 
bärgsl. Vstml.; mig för öfrigt obekant. Detta är sannolikt ett 
af de många sjönamn, som syfta på sjöns glänsande färg; 
jfr t. ex. Glimmingen, Blänksjön (GS 2 Ö 34). Knappast bör 
däremot Bränningen jämföras i fråga om betydelse. Med af-
seende på bildningen (af en värbalstam) erinras om Skrålen. 
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Brocken, Öfre o. Nedre, brokiken (Braken Lotter c. 1750, 
Björkman s. 104 [1842], Höjers k.; Brocken Höjer 1: 494; 
Brogden Lex. 3: 472, säkerligen tryckfel; Breeknen Fernow s. 
11 [1773], tryckfel för Broeknen?) Hvitsands su, Fryksdals hd 
Vrml. Om man har att utgå från den äldst uppvisade formen 
Broken, torde namnet böra sammanhållas med mIty. brök, fht. 
bruoh(h), ty. bruch, ags. bröc, eng. brook 'träsk', d. v. s. inne-
hålla en annars icke uppvisad nordisk motsvarighet till dessa 
vgerm. ord. Däremot kan namnet ej direkt förbindas med Brok-
sjön (GS 1 V 37). Här ingår nämligen fsv. brok 'byxa' som 
första led, ock betydelsen är sålunda densamma som i Byxetjärn 
(GS 1 V 31). -De båda sistnämnda sjöarna hafva i sin form 
stor likhet med ett par byxor. Äfven i Norge ativändes brok 
om tjärn för att beteckna en sådan form; se Rygh NG Indl. 
s. 38. 

Bromsen, se Bremsen. 
Broten, se Bråten. 
Brovrången (Brovången Hermelin 1818) har tydligen varit 

namnet å den sjö i Misterhults sn, Tuna läns 'hd Kim., som 
enligt uppgift af allmogen numera kallas Brovrångssjön. Det 
gamla sjönamnet ingår äfven i gårdnamnet Brovrångsnäs. De 
hos Hermelin förekommande formerna Brovången ock Brovångs-
näs äro sannolikt felaktiga. Första leden innehåller sv. bro; 
jfr Broasjön .(GS 3 Ö 38), Brosjön (1 V 38, 1 V 33, 5 Ö 30), 
Brogölen (3 0 40). Om senare leden se Bovrången ock Trången. 

Bråen, Stora o. Lilla, brå4en 1. Brå brå4  (Brå Crwlius s. 129 
[1774]; Brån Hermelin 1818; Bråen GS 4 Ö 37) delvis i Krist-
dala sn, Tunaläns hd Klm. : Bråmåla, Brånäs. Sjönamnet har jag 
äldst anträffat såsom ingående i fsv. Brabodhum (1358) Styffe 
s. 184, nu Bråbo vid sjöns nordvästra strand. Ordet förutsätter 
enligt min mening ett fsv. adj. *brä(r), isl. *brär 'brant, hög', 
sannolikt urgerm. *branhaz 	brang-; se närmare Bangen). 
Däremot är det ej bildat af fsv. adj. *bräper, sv. bråd, motsva-
rande isl. bräär 'hastig, häftig o. s. v.'1, där man kunde tänka 
sig en betydelse 'brant' eliminerad ur sammansättningarna 
brå(d)djup, bråstört 'brant, tvär' (Rz). Sjön är belägen i en 
bärgig ock oländig socken, hvarom äfven ortnamnet Bråbygden, 

1) Hit hör väl däremot Brgt-å, Frosta hd Skii. (Falkman s. 233). 
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fordom bestående af 12 hela hemman, erinrar. Af samma adj. fsv. 
brä(r) har äfven Bråviken (Bravik från år 1317 enl. SD1) fått 
sitt namn på grund af dess branta norra stränder, ock sannolikt 
äfven de båda åsar i Bonga ock Uppvidinge härad, som bära 
namnet Bram. Den sistnämnda är särskilt vid sin utgångs-
punkt, härrgården Braås, mycket brant. Att första samman-
sättningsledens å ej öfvergått till å, beror därpå, att hufvud-
tonen legat på slutstafvelsen. Slutligen ingår väl samma adj. i 
isl. Bränn.; sv. Bråvalla (hed) samt Braneess (1500)2, nu Brå-
näs, Lösings hd Og. — Sjöarna kallas äfven Lillbrå o. Storbrå. 

Bråten. 
(GS 2 Ö 38) Bärgs an, Norrvidinge hd Smål. Detta 

namn var dock obekant rör tvänne äldre å orten uppvuxna per-
soner, ock sjön kallas apmänt„,.1Bråtasjön (med samma slags 
å-ljud som i Bråten 2) : Bråt, 	• ; 

brä3ten2  3  (brettfr) (Broten Hermelin 1810, Tham Link. 
s. 27; Bråten GS 3 Ö 36) Tirserums sn, Kinds hd Og. 

Ordet är bildat af fsv. broti, sv. bråte m. 'större hög af 
fällda träd i skogen; äfven svedjeland' ock betecknar här en sjö, 
där en sådan är eller blifvit liggande eller där marken blifvit 
afsvedd; jfr sjönamnen Mofällingen, Rönningen, Vålen ock väl 
äfven Bränningen. Med samma ord ha äfven sammansatts: 
Bråtasjön (GS 2 Ö 38), Bråtsjön 	Ö 38), Bråt(a)tjärn (1 V 32, 
1 Ö 31, 2 ö 31), Bråtgölen (3 0 39). Vidare höra hit: fsv. 
Brutabäk (1320)4, fno. Brotabeek (1273) i en gränsbestämmelse 
mellan Sverge ock Norge2. I no. är braate mycket vanligt i 
ortnamn6; det förekommmer äfvenledes på Själland7. Fö»öfrigt 
erinrar jag om no. Trosvik : tros n. 'kvas, kvist', alltså 'kik, 
hvor sligt trmffald jevnlig findes' 8. 

Däremot saknar väl formen Bradwik (N. krön. v. 5764, 5769) 
etymologisk betydelse. 

Vadst. kl. jordeb. s. 63. 
Enligt annan uppgift med alm 1, hvilken — om den skulle 

förekomma — måste bero på anologisk ombildning. 
Gränsdokument, aftryckt i SD 3: 484. Brutabak är att söka 

på gränsen mellan Växjö o. Jkps län, nära det under Skärlången oru\-
nämnda Brutabierg. 

Afn0 1844-45, s. 162. 	6) Rygh NG Indl. s. 45. 
E. Madsen Afn0 1863, s. 197. 
Rygh NG 1: 88. 
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Brängen bräg3gen2  (fsv. Breangir VGL IV. 11: 3 i hdskr. 
H, K, L; brangiri hufvudhandskr., sannolikt skriffel 1; Brängen 
Lindskog 5: 282 [1816], GS 1 Ö 36) Kylingareds m. fl. s:nar, 
Redvägs hd Vg. : Brängesås 1. Bränningsås, år 1407 skrifvet 
Bre3ngisasa SD NS I. Om på samma sätt bildade gårdnamn 
se Grecken, Lyen, Lygnen, Yngen. Om man ensamt tänker på 
sjönamnet, ligger det nära till hands att fatta det som en la-
afledning till stammen i sv. dial. brånga 'våldsamt tränga på' Rz, 
brångas 'envisas' 2,isi. brang 'larm' 3. Jfr i så fall med afseende 
på betydelsen sjönamnen Bången, Bottnen, Rusken o. a. Dock 
synes det mig, att en annan härledning med fog bör tagas i 
öfvervägande. Utgående från det förhållandet, att sjön har bär-
giga ock delvis mycket branta stränder4, antager jag som möjligt, 
att ordet afletts af en stam brang- med den adjektiviska bet. 
'brant' eller den substantiviska 'backe, brant, kulle' 1. dyl.; jfr 
den Vernerska växelformen branh- under Bråen. En afljuds-
form bring- med samma bet. anser jag mig under Bringen ha 
uppvisat från vårt fornspråk. Jfr äfven ä.-da. brank 'brant' : 
brink = brang- : bring-, samt med afseende på vokalisationen 
lit. brankszåti 'emporstarren'. Möjligen föreligger samma ord-
stam i hemmansnamnet Stora ock Lilla Bräng i Sunds sn af 
Ydre hd; enligt uppgift ligger sistnämnda ställe på en höjd. 
Ordet har jag tidigast funnit från 1553 : lijile brengh, anfört i 
en handling hos Rääf Ydre 1: 306. 

Bränningen (Radloff 1: 228 [1804]), obetydlig sjö i Bro sn, 
Bro hd Uppl., om hvilken jag för öfrigt icke erhållit några upp-
gifter. Namnet hör sannolikt till sv. dial. bränna f. 'svedjeland 
o. d.', etymologiskt motsvarande fsv. bra3nna, ist. brenna 'brän-
nande, brand'. Jfr det af samma 'stam bildade Brännetjärn (GS 1 
V 33, 1 V 32, 2 Ö 31) : Bränningen = Fällesjön : det till bildning 
ock betydelse analoga sjönamnet Mofällingen. Om fno. brenna 

Om andra fall, där hufvudhandskriftens sjönanansformer äro 
mindre pålitliga än öfriga handskrifters, se Stråken, Såfvelången, Ökern. 

Wahlström Uplandsdial. s. 16. 
Om denna ordgrupp se Zupitza Germ. gutt. s. 188. 
Jag erinrar t. ex. om  den lodrätt ned i sjön stupande bärg-

vägg — en »ättestupa», kallad »Världens ände» — hvilken sedan under 
vatten i samma läge fortsätter till flera famnars djup (Lex. 4: 294). 

2) Jfr äfven Rääf Ydre 5: 90. 
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i no. ortnamn se Rygh NG Indl. s. 45. Jfr för öfrigt Kolbrän-
ningen (Holbrännaren), Itönningen. Namnet har alltså liksom t. ex. 
Bråten, Vålen (dock osäkert) afseende på stränderna. 

Bräxnan (Bräxnan SGU Aa 18: 14; Brexnasjön Lex. 7: 13) 
Toresunds sn, Selebo hd Sdml.; höll år 1865 på att genom igän-
vallning försvinna. Etymologien är mycket svår att närmare 
bestämma. Möjligen ingår i namnet samma stam som i sv. 
bräken m. n. 'ormbunke'; jfr (?) Bräcketjärn (GS 1 V 33) 
Dalsl. samt Breknen, det hos Fernow förekommande namnet 
på Brocken. Bräckneån Blek. har däremot närmast sitt namn 
efter Bräkne härad, äldre Bregne ock Brickne. Med afseende 
på betydelsen kunna jämföras: Fräkentjärn (GS 2 Ö 32, 30 31) 
Vstml. samt de i Blek. förekommande Frägnasjön, -göl (3 Ö 40), 
vidare de under Starringen anförda sjönamnen. Bräken ock 
fräken äro möjligen sinsemellan besläktade; se Bugge i Sv. lm. 
IV. 2: 53 noten. I detta sammanhang må nämnas, att smål. 
rokksne n. 'EquiSetum fluviatile' (Hz s. 548 under rån) när-
mast är att ställa till det likbetydande skånska rokkor (pl.). 
Möjligen är Bräxnan att härleda ur ett analogt bildat *bräxne? 
Emellertid gör sjönamnet ett ganska ålderdomligt intryck, ock 
saknaden af gamla former gör det ännu vanskligare att yttra 
sig om dess härledning. Kanske bör med afseende på bildningen 
Malsnan jämföras. 

Bullaren bul3laren2  1. vanl. bul3lar2n (Bularen Tractus 
Gothoburg. [1734]; Bulleren Tuneld s. 212 [1741]; Bullare-Sjöen 
(Edman Chor. Bahus. s. 26 [1746]; Bullare-Slön 1. Bullare-
vattnet därs. s. 341; Bullaresjön GS 2 V 34) Bullarens hd Boh. 
Sjöarna, som i äldre tider sannolikt utgjort en förlängning af 
Isefjorden, ha sitt namn efter det härad, inom hvilket de äro 
belägna, under den yngre medeltiden kallat Boräerna skiprel5a, 
senare Bordern, Bolleren, ur hvilken form den nysvenska ut-
vecklat sig; jfr no. gårdnamnet Halingen, hvilket enligt Rygh 
NG 1: 19 utgår från ett fno. Haräangr. Stammen i detta namn 
är väl densamma som mht. borte 'rand, kant m. m.', fht. borto 
'sauna', sv. bård o. s. v. Man har kanske alltså här att utgå 
från betydelsen 'strand', ock häradsnamnet skulle alltså beteckna 
'stränderna kring (Bullare)sjöarna'. Hit hör väl också fsv. Bil-
byrdeedal, nu Silbodal, en sammansättning med ett äldre *Sil-
byrdha I. "Silbyrdhl, hvars första led är ett sjö- 1. ånamn; se 
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Silen. Beträffande det sistnämnda namnet kunde det synas ligga 
närmare att tänka på ty. börde f. 'fruchtbare ebene, flussebene', 
men denna härledning blir betänklig på den grund, att det ty. 
ordet utgår från ett mholl. (ge)börde, som betyder 'gerichts-
bezirk', hvarom se Kluge Et. wb. 

Bunn bun4n 1. (numera sällan) Bunnen bun4nen (Bun-
nen Lotter c. 1750, Hermelin 1809, Allvin Mo s. 46, Höjer 2: 187 

fl.; Bunn GS 2 Ö 36), stor sjö i Vista hd Smål. Äldst har 
jag emellertid funnit sjönamnet uppvisat i namnet å den vid 
sjön belägna gården Bunnström, hvilket år 1410 skrefs Bunzrwm 
ock år 1411 Bundzrwm, alltså ett af de synnerligen många 
gårdnamn, som bildats genom sammansättning med -rum ock 
ett sjönamn1. Stammen är alltså bunn- 1. bund-. Tydligen 
föreligger här ett urgammalt sjönamn, ock det torde icke vara 
lätt att skingra det dunkel, som omger dess uppkomst. Till 
ledning för andra forskare må nämnas, att sjön enligt Allvin 
kan sägas ha hvarken bredd eller längd, utan består af åt-
skilliga små fjärdar mellan öar ock holmar, uddar ock näs 
samt har smala, djupt inskärande vikar ock är öfverallt om-
gifven af stora bärgshöjder. Den är för öfrigt djup ock synner-
ligen vacker. Skulle ordet på grund af dessa naturförhållanden 
möjligen kunna föras till den i atudsförhållande till sbst. band 

stående germ. stammen bund i mht. bund 'band, boja', hvaraf 
ags. byndel, eng. bundle bildats? Jfr t. ex. bohusl. bann '50 
trådar varpat garn' 2. Knappast hör det väl däremot till sskr. 
bbAndate 'glänser' ock därmed besläktade ord. 

Busken bus3ken2  (Lotter c. 1750, GS 1 Ö 31) Norra Råda 
sn, Älfdals hd Vrml. : Busken, Busketorp ; af fsv. sv. buske. 
Jfr den i närheten liggande sjön Spraggen (: spragg[e] 'ruska'). 
Anledningen till namnet är mig obekant; jfr Barken, Roten 0. s. v. 

Byngar(e)n byegar2n (Hermelin 1810, Widegren 2: 33 
[1818], GS 4 Ö 35) Ringarums sn, Hammarkinds hd Og. : Byng-
sta (Hermelin). Denna sjö utmärker sig för sin synnerligen 
oregelbundna form. Jag antager, att den i fsv. tid hetat 
Syghnir, af samma stam som ingår i dt af Rygh Stud. ss. 59, 

Dessa förekomma — på ett par undantag när (för norra Jkps 
län) — uteslutande i Blm. 

Nilen Ordb. Sörbygodsm. 
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80 ponerade fno. fjordnamnet *Bjxign = bygdenamnet Bjugn, nu 
uttalat Bjongna ock af Rygh fört till is!. biligr 'krokig, eg. 
böjd'; se äfven Rygh NG 1: 388. Detta adj. är icke såsom enkelt 
uppvisat i fsv., men förekommer sannolikt i sammansättningen 
biughha3tta (se Södw. Ordb.). Om den i sjönamn ytterst vanliga 
bildningen på -nir se afd. II. Möjligt är dock äfven, att namnet 
har afseende på den ifrån sjön utfallande ån, som har ett ganska 
krokigt lopp ock i äldre tider möjligen hetat Bjughn, jfr fsv. 
Dumn, nu Dummeån, Gimn, nu Gimån, o. s. v. I så fall vore 
afledningen icke -nia-, utan -la-. Med afseende på ljudöfver-
gången se Angarn ock i fråga om betydelsen jfr Trången., 

Byxetjärn, se Brocken. 
Båfven bå4ven (beivan), i allmogens uttal ofta bå4gen I. 

stundom — väl genom folketymologi — bo4ven (i bagi å en 
runsten 1; Bågen Blaeu 2: 21 [1663], Dalin Svea rikes list. 
1: 93 [1747; jämte Båfven]; Båfven Tuneld s. 58 [1741], GS 
4 Ö 33); stor sjö mellan Rönö, Daga ock Villåttinge h:der 
Sdml.: Boxtorp (4- äldre Säghsporp). Detta sjönamn härledes 
af BUGGE 2  evident riktigt af ett ord motsvarande is!. adj. bågr 
'hinderlig, slem, farlig'; jfr no. baag (t. ex. baagt veder) Aas., 
ä.-da. bag 'ogynnsam, hindrande' Balk., sv. dial. båg 'envis, 
tvär, oböjlig, halsstarrig; retsam' Norrl. Rz. I fsv. är ordet 
för öfrigt icke uppvisat, såvida det icke ingår i fsv. Bagasundh, 
sedermera Bogesund, socken i Redvägs hd Vg., nu Ulricehamn. 
Med afseende på ljudöfvergången gh -›- w jfr t. ex. Nor. Sv. 
etymol. s. 39; jfr äfven ä.-nsv. iskawen : iskagen samt ä.-nsv. 
Skaffuen. för Skagen (G. I:s reg. IX). Sjön har en ytterst oregel-
bunden form med många djupt in i landet inträngande vikar', 
hvilken tydligen gifvit upphof till namnet. Betydelsen är ungefär 
densamma som i sjönamnen Drögen, Enveten, Illern, Låkan, Par-
sen, Trätten, Ärr(?). — Namnet har i äldre tider felaktigt samman-
ställts med sv. båge, fsv. bogi 4. Oantaglig är likaledes den af 

Sund, Hälgestads sn, Villåttinge hd. 
Hos Brate Runverser s. 191 följ, 
Se A. E. Törnebohm i SGU Aa 17: 5 samt E. Sidenbladh anf. 

arb. 24: 6 följ. 
»Efter han böjer sig kring landet» Dalin Svea rikes hist. 1: 93; 

jfr Bergström Sdml. ortn. s. 12. 
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V. E. Öman i Nerikes Alleh. 1899, nr 40 framställda etymolo-
gien (:gäliska bågh 'vik'). 

Bågen bå3gen2 1  (Bagen Grau s. 482 L1754; sannolikt tryck-
fel]; Bågen Tham Vest. s. 163, GS 3 0 30) Karbennings sn, 
Norbärgs bärgsl. Vstml. Detta namn torde knappast böra för-
bindas med det föreg., utan hör väl till fsv. bogi, sv. båge 0. s. v. 
liksom sjönamnen Sväng-, Örbågen samt Bågetjärn (GS 1 V 
33 : Bågeholm). 

Bålen. 
1)2  (GS 3 Ö 33, SGU Aa 9: 52, men s. 6 Bålsjön), liten 

sjö i V. Vingåkers sn, Oppunda hd Sdml., vid Kolsnaren : ~-
torp. 

2) bft4ien, af allmogen antagligen uttalat b, jfr nämligen 
det i närheten belägna stället Bålbäcken (bbkinqan,)(GS 1 Ö 32; 
å andra kartor Bolsjön) Brattfors sn, Filipstads bärgsl. Vrml. 

Evad 2 beträffar, synes det mig möjligt att, då denna sjö 
är den relativt största vattensamlingen inom en rätt stor om-
krets, dess namn bör föras till sv. dial. adj. bål 'stor, grof, duk-
tig', motsvarande ett fsv. *bol ock ingående i sv. bålstor (se 
Båloxen); jfr t. ex. fryksdalsmålets bol 'stor, grof' o. s. v. (Nor. 
Ordb.). Om däremot 1 på samma sätt bör förklaras, måste 
namnet betraktas som skämtsamt ironiskt, alldenstund sjön är 
synnerligen liten, särskilt i förhållande till Kolsnaren, nära hvars 
norra strand den är belägen; det skulle alltså vara att närmast 
sammanhålla med Möckern, Nåtvin. Jfr för öfrigt Bålsjön3, 
Bolmen, Bolnan samt Möckeln, namnen på Stor- 0. s. v. Från 
formens synpunkt finns intet hinder för att med Bålen iden-
tifiera senare leden i sjönamnet Dramborn. 

Båloxen bå3lok2sen, af allmogen uttalat b7toks92, (Böloxen 
GS 3 Ö 30) Norbärgs sn, Norbärgs bärgsl. Vstml. Ordet är samman-
satt af sv. dial. adj. bål 'stor m. m.' (se föreg.) ock sv. oxe, hvilket 
senare sbst. äfven ingår i sjönamnen mul-, Valloxen. Det bör 
ej förväxlas med dalmålens ock norrl. dial. bolloxe 'tjur' (Rz 
ss. 21, 46), hvars första led är ett boll 'testikel' (se Bollen). Man 

Någon uppgift om å-vokalens natur har jag tyvärr ej erhållit. 
Uttal obekant. 
GS 4 Ö 34, uttalat med »mycket öppet å-ljud»; alltså af fsv. 

-ö-; 3 Ö 30. 
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kan ha olika meningar om, huru detta ord bör skrifvas i riks-
språket; jfr kar ock kol, men b8k ock bål (stor). Skrifformen Bol-, 
Som en ock annan använder, har jag emellertid undvikit, eme-
dan den snarast utläses bol-; formen Bål- understödjes också 
af skrifningen bålstor. Den af GS föredragna formen Böloxen 
afspeglar noggrannare ordets dialektiska uttal. Ljudet 8 är 
nämligen i Västml. icke ett mellanljud mellan å ock ö (allt-
så .= e), utan »ett bestämt, ehuru egendomligt färgat, ö-ljud»; 
se Lundell Sv. lm. I. 1: 103. Så transkriberar också Brate Ark. 
16: 165 Norbärgsmålets motsvarighet till bålgeting med -ö-. 

Bången i (Lex. 2: 402, SGU Aa 14: 44) Upp]., vid gränsen 
mellan Uppsala ock Västerås län; mig för öfrigt obekant. Ordet 
hör sannolikt till sv. dial. bångas 'bullra, larma', sv. bång 
(i förbindelsen buller ock b.), fsv. is]. bang n. 'buller' o. s. v. 
Med afseende på betydelsen jfr sjönamnen Brängen, Rottnen, 
Rusken. 

Bårsten, se Borsten. 
Bälg- såsom ingående i sv. sjönamn se under Järn-, Smed-

bälgen. 
Bällen bäl4len (Bollen Lotter c. 1750, GS 3 Ö 37), betydlig 

sjö i S. Vedlo hd Smål. Sjönamnet är dock mycket tidigare 
uppvisat som första led i namnet å den socken Bällö, i hvilken 
sjön är belägen. Denna skrefs år 1337 BEellö(-o). Vid sjön ligger 
gården Bällesnäs2, år 1453 skrifvet Bellesnäs. Ordet måste — 
trots den nuvarande enstafvighetsakcenten — på grund af detta 
gårdnamn i fsv. ha hetat BEellir, hvilket ord medelst suffixet -la 
bildats af fsv. balder, ball, boll 'djärf, duktig, förträfflig m. m.', 
sv. båld (germ. *bal5az), isl. ballr 'fruktansvärd, farlig, skadlig', 
got. 'bals i baipaba (germ. *balpaz), i hvilket fall namnet 
syftat på sjöns storlek, hvarom nedan; eller af en motsvarighet 
till sv. din]. båld, båll 'vacker, starkt glänsande till färgen' 
lit. båltas 'hvit', då namnet har afseende på sjöns beprisade 
fägring3. 	: adj. balder = t. ex. Lyghnir (Lygnern) : adj. 

Uttalsuppgift ej lemnad. 
Å GS 3 Ö 37 felaktigt Bellenäs. 
Denna har gifvit upphof till den gamla härledningen ur franska 

bel(!); namnet skulle ha gifvits af franska munkar. Jfr Sidenbladh 
Härads- o. sockennamn s. 16. 
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lughn = Leeghir (Lagern) : adj. lågher = fno. sjön. L§sir : adj. 
ljåss o. s. v. Härmed må jämföras att de fin!. ortnamnen Bällby, 
Bällarsby 0. s. v. af Frth. Sv. ortnamn i Nyl. s. 181  anses ha 
afseende på byarnas (o. s. v.) storlek ock förmögenhet. Samma 
stam ingår väl för öfrigt i fsv. sockennamnet Beellafors (1412) 
Styffe Un.2  s. 143, nu Bällefors, Vadsbo hd Vg., hvilket namn 
väl har samma betydelse som Maj(en)fors, stark fors i Marka-
ryds sn, Sunnerbo hd Smål. *Meeghinfors; jfr fsv. Mmghinsior 
VGL IV. 10, nu Maj- 1. Mäjsjön i Bosebo sn, Västbo hd Smål. 
(: isl. megin n. 'kraft, styrka'). Beellafors visar hän på ett ur-
sprungligare forsnamn Bml1e (: Sa3Dir = *Eldhe [Eldan] : *El-
dhir [Ellern]); Beella- bör snarast uppfattas som genitivus defi-
nitivus, alltså 'forsen Balle'. Samma namn Bällforsen före-
kommer äfven i Gällareds sn, Faurås hd Hall., i Ätran. Ett 
förhållande som kanske har sin betydelse för etymologien af sjö-
namnet Bällen må här påpekas. Bällen är genom ett ed skilt 
från den större Mycklaflon (eg. 'Storflon', 'Storsjön'). Är det 
icke möjligt, att i de aflägsna tider, då namnet uppkom, sjöarna 
Bällen ock Mycklaflon varit förenade ock burit ett namn, mot-
svarande nsv. Bällen, d. v. s. 'storsjön'? Sedermera, då för-
eningen dem emellan upphäfts, har den större sjön erhållit nytt 
namn, hvilket tydligt angaf den som den större, under det att 
den mindre bibehöll det till betydelsen fördunklade namnet af stam-
men beell-. Betydelsen vore i så fall densamma som hos Bol-
men, Möckeln o. s. v. Å andra sidan bör äfven den möjlig-
heten uppehållas, att Bällen betyder 'fagersjön'; den är som 
nämnt bekant för sin ovanliga skönhet. I så fall borde kanske 
detta namn etymologiskt, eller åtminstone semasiologiskt, skiljas 
från det nämnda Beellafors, ock betydelsen vore densamma som 
hos Frillen, fsv. *Fripe, Fagersjön 0. s. v. — Ett helt annat 
ursprung har Bällsjön (GS 4 Ö 35) Eds sn, N. Tjust Kim., ut-
talat bäl3krön2, vid gården Bällsjö. Denna kallas nämligen i 
fsv. tid Beelgsio (SRP nr 2118 fr. 1385); jfr under Järn-, Smed-
bälgen. Om Bällsjön (GS 3 Ö 39) bör förbindas med detta 
namn eller med sjönamnet Bällen kan i saknad af äldre for-
mer ej bestämmas; sannolikast är emellertid det senare alter-
nativet. 

1) Fin!. nat. o. folk VIII. 
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*Bärgund(en), fsv. *Bearghundi, har sannolikt i äldre tid 
varit namnet å den i Bärgunda sa, Kinnevalds hd Smål., be-
lägna Bärgundasjön (GS 2 Ö 38, 39). Sjönamnet är bildat spin 
Jällunnen, isunden o. s. v.; se linden, Unnen. Ordet betyder så-
lunda 'bärgsjön'. Jfr Bärg(a)sjönl, Bärgvattnet (GS 2 Ö 34), 
Bärgtjärn (Bärga-, Bärgs-)2. Slutligen må påpekas, att i Norge ett 
älfnamn Bergunda förekommer (Rygh NG 3: 43). — Af fsv. sjö-
namnet 'Bearghundi har bildats gårdnamnet BEerg(h)unda (1401, 
SD NS 1); jfr gårdnamnen Kol:milda (se •Holund[en]), Källunda 
(se *Hällund[en]), Rägna (se Rägnaren) o. s. v. Gårdnamnet ligger 
i sin tur till grund för det nuvarande sjönamnet; jfr Säfsjösjön, 
Vallsjösjön 0. s. v. 

Bärkern 1. Bärkaren bär8kar2n (Berkern Widegren 1: 328 
[1817], Tham Link. s. 949) Oppeby sn, Kinds hd Og. Nam-
net användes dock blott af den äldre generationen i trakten; 
af det yngre släktet kallas sjön Björkaren (se d. o. 1) eller 
Björken (se d. o. 3). Ordet synes vara bildat af stammen 
i trädnamnet björk : berk-, fsv. bEerk-, hvaraf fsv. *Brerkir, på 
samma sätt som fno. sjönamnet Aspir uppkommit af trädnamuet 
asp (se Aspen) ock möjligen Älmaren af sv. dial. tum alm). 
Saknaden af omljud kunde då bero därpå, att orden icke — 
såsom fallet är med t. ex. Bällen, Lygnern, Lägern — direkt 
danats medelst afledningsändelsen -la, utan en icke omljuds-
värkande vokal har föregått densamma;- jfr fsv. MEelir (Mälaren). 
Emellertid är det egentligen nomina propria på -nir (ej -jr) där 
omljudet ofta saknas; jfr t. ex. Kolsnaren, Ljusnaren, Malsna-
ren o. s. v. Namnet torde därför snarast böra förklaras såsom 
varande afiett af ett numera försvunnet älfnarnn BEerka, hvar-
till en motsvarighet, fno. *Berka, kan spåras i Norge 1. Af detta 
ord är "Beerkir en fullt regelbunden sjönannisbildning2. Men 
älfnamnet BEerka kan icke gärna hafva uppkommit af stammen 
i björk: ett af denna bildat älfnamn bör antingen ha hetat 

GS 2 Ö 39,1 Ö 38,2 Ö38, 1 V36, 1 Ö35, 5 Ö 33,2 
ö 32, 4 ö 32, 5 ö 32, 2 ö 31, 4 ö 31, 5 ö 31. 

GS 1 V 34, 1 V 33 3 ggr, 1 V 32, 1 Ö 32, 2 Ö 32, 4 Ö 32, 
1 Ö 31 4 ggr, 5 Ö 31, 

Rygh NG IV. 1: 134. 
Jfr fno. Berir : Bera (Rygh NG 1: 375), Syrmir : Syrma (anf. 

arb. 3: 300) o. s. y. 
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Bicerka (= det ytterst vanliga fno. älfnamnet Bjarka) 
jfr fno. Ansa, Fala, Hasla o. s. v., eller Birka 1  ‹- *Birkiön, jfr 
fno. Grita, Lisa o. s. v. Det af Rygh ponerade fno. Berka 
anses också af nämnda förf. snarast vara aflett af b9rkr. Alltså 
bör ej den möjligheten alldeles uteslutas, att äfven vårt sjönamn 
hör till den under Barken behandlade namngruppen. 

Böckeln böklkeln (Börkeln Lotter c. 1750; Böckeln Fernow 
16 [1773], GS 1 Ö 32) Nyeds sn, Nyeds hd Vrml. : de i norr 

liggande Böckelshöjden, Böckelskog samt Böckelstjärn (GS 1 
Ö 31), vidare gården Börkelhammar (Lex. 5: 258). Ordet synes 
vara ombildat af eller utvecklat ur 2  ett äldre Börkeln, möjl. 
*Birkil, bildat af stammen berk- i trädnamnet björk med det 
i sjönamn vanliga suffixet 	(se öfversikten). I fråga om ljud- 
utvecklingen birk- -› byrk- 	börk- se Börken; jfr vrinl. Börk- 
sjön (GS 1 Ö 31). Är denna tydning riktig, måste naturligtvis 
enstafvighetsakeenten vara oursprunglig, såsom fallet är med 

ex. Bällen o. a. 
Bökelången bö3kelag2gen (GS 3 Ö 40) Bräkne hd Blek.; 

bildat af sv. dial. böke n. 'bokhult o. s. v.' (a-afledning af träd- 
namnet bok) o. adj. lång; jfr Förlången 	Fyri-) samt Asp-, 
Björk-, Boke-, Eklången. 

Bölingen, se Börlingen. 
Bönar(e)n, se följ. 
Bönern bö3ner2n, af allmogen oftast uttalat med långt n, 

af den äldre generationen bön3ner2n, af den yngre bön3n.a,rn2 3  
(Bönern Lotter c. 1750, Hermelin 1810, Widegren 2: 135 [1818], 
Tham Link. s. 35, GB 3 ö 34; Bönarn Broocman 2:440 [1760]) 
Risinge sn, Finspånga 1. hd Og. Denna sjö är i ögonen fal-
lande lång ock smal, en egenskap som i ännu högre grad ut-
märker Bönsvattnet i Värmland (GS 1 V 32) vid gården Bön. 
Samma egenskap har äfven Böne socken i Vg., om hvilken 
Höjer (2: 1117), som annars mera sällan redogör för socknarnas 
utseende, särskilt framhåller, att den är »lång ock smal». Det 
kan sålunda synas sannolikt, att sjön erhållit sitt namn på grund 

Jfr Börken. 
Kanske kunde man jämföra det no. gårdnamn, som år 1667 

skrif-ves Orchelboug ock nu uttalas kkelbogen (Rygh NG 3: 427). 
Se härom den suffixologiska delen af öfversikten. 
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af sin synnerligen karakteristiska form. Emellertid torde vi 
åtminstone tils vidare böra betrakta dessa öfverensstämmelser 
som blotta tillfälligheter, som »irrsken», af den art som så ofta 
ock framgångsrikt pläga locka ortnamnsforskaren. Det ofvan-
nämnda gårdsnamnet Bön uppträder ofta äfven annorstädes i 
vårt land, dock blott i Värmland, Bohuslän ock Älfsborgs län 1, 
där man ej kan finna någon sådan anledning till namnet, som 
den ofvan antytts. Mitt förklaringsförsök af detta namn an-
knyter jag till ett yttrande af Styffe Un.2  s. 145, där han om 
Dal nämner, att det som gränsland ofta varit utsatt för fiendens 
anfall ock att till följd häraf i oroliga tider särskilda försik-
tighetsmått måst vidtagas. »En mängd vårdkasar eller, som de 
ännu på norska kallas, bauner hade därför plägat hållas i be-
redskap. Också kallas många gårdar än i dag Bön.» Denna 
uppfattning tror jag i hufvudsak är riktig, dock torde icke det 
svenska ordet Bön ock det norska — eller riktigare danska ordet 
— baun utan vidare kunna sammanställas, hvarom nedan. Huru 
skall nu detta Bön, motsvarande ett fsv. *bon 'vårdkas', etymo-
logiskt förklaras? För egen del är jag öfvertygad om att ordet 
i grund ock botten är samma ord som sv. båk i fyrbåk ock att 
ljudförhållandena böra tolkas på ungefär följande sätt. Detta 
ord båk är som bekant2  lånat från Ity. båke 'stång för signal-
eld, sjömärke, vårdkas o. s. v.', af ffris. båken n. 'varningstecken, 
signal' (hvaraf fda. baken, bagn, nda. baun 'vårdkas', isl. bäkn 
'tecken', fsv. bakn 'stockfälla o.s.v.' lånats) 3. Det frisiska ordet har 
sin direkta motsvarighet i ags. beaeon, fsax. bökan, fht. bouhhan 
n. 'tecken, järtecken'; af en urgerm. grundform *baukna-. Denna 
har uppstått ur *baukka- genom utjämning inom n-stamspara-
digmet (nom. *bau3an-) såsom got. talk= ur *taikka-4. Inom 
ett dylikt paradigm har itfven stamformen baun- uppstått af 
bau3u.,n- enligt SIEVERS' regel; jfr uppkomsten af mht. zounen 
'visa' i förhållande till det likabetydande zougen. Om BUGG» 

Omkring 25 finnas upptagna i Sv. postortlex. (1894) s. 79. 
Se t. ex. Tamm Et. ordb. 

8) Detta senare ord anses af en ock annan forskare vara inhemskt; 
se t. ex. Nor. Aschw. gr. § 342, 6; jfr äfven Kock TfFil. NR 7: 310. 

4) Se Nor. Urg. lautl. s. 165; jfr vEries. Mediagem. s. 119. 
Sv. landam. XX. 1. 	 6 
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sammanställning af germ. *baukna- med got. augjan o. s. v. 
(PBB 13: 180) är riktig, äro dessa nämnda parallella bildningar 
sinsemellan besläktade. Urgerm. *bann- = fsv. bon är sålunda 
en fullt regelbunden växelform till *bauku- = ffris. båken, sv. 
båk; da. baun utgår däremot från ä.-da. bagn, bakn-. I ett svenskt 
dialektord finner jag ett kraftigt stöd för min hypotes. Hz 
anför nämligen från Norrland ordet bönna 1. bönne n. 'under, 
något ovanligt, underbart, utomordentligt, väckande beundran 
eller förvåning', adj. bynnsam 'underbar, förunderlig' samt v. 
bönna 'se uppå ngt med förundran' (Kalmar län m. m.). Han 
ställer ordet riktigt tillsamman med fht. bauhhan 'portentum, 
monstrum' utan att dock med de resurser, som stod° O den tidens 
etymologer till buds, kunna utreda, huru en sådan släktskap var 
möjlig, eller misstänka, hvilka ljudliga svårigheter som ställde 
sig i vägen för hans antagande. Stammen bon- är sålunda 
äfven från annat håll faktiskt uppvisad inom nordiskt språk-
område ock det i en betydelse, som nära ansluter sig till en hos 
de västgermanska afläggarna af urg. *baukna- förekommande. 
På grund af hvad ofyan yttrats, ansätter jag sålunda ett fsv. 
*bon n. i bet. 'vårdkas; tecken, under' 	urgerm. *bau3una. 
Att nu detta ord äfven ingår i sjönamnet Bönern, låter natur-
ligtvis ej leda sig i bevis; men att så är fallet, synes mig högst 
sannolikt. Svårare blir att säga, i hvilken betydelse det kom-
mit att ingå i detta namn. Utgår man från betydelsen 'vård-
kas', erinras om sjönamnen Bråten ock Vålen. En annan möj-
lighet må här antydas. Med de nämnda orden har tidigt blandat 
sig ett annat, fsv. baghn 'trädstam' (jfr Tamm Et. ordb.). Har 
till äfventyrs vårt ord bon äfven ägt denna betydelse (jfr Ity. 
båke 'stång för signaleld', fsv. bakn 'stockfälla'), ock föreligger 
denna i sjönamnet? Ordet vore då ett s. k. jämförelsenamn af 
samma art som Bjälken, Stoekaren, fsv. Stang, nu Stångån 
m. fl., m. fl., alltså syftande på sjöns långa ock jämnsmala form. 
Något egentligt etymologiskt samband med fsv. baghn torde ej 
föreligga. Man kunde visserligen uppställa parallellen 'baun-
(jfr äfven no. bauna 'stort tråg') : baghn = iSI. pjönn : pegn;  
men å andra sidan faller det sig svårt att för baghn uppgifva 
den gamla sammanställningen med got. bagms.1  — Slutligen 

1) Se senast Loewe Glied. der germ. s. 5. 
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må nämnas, att en härledning ur samma stam, som ingår i sskr. 
bbånti m. 'ljus, stråle', hvaraf för öfrigt det från ty. lånade sv. 
bona stammar, är teoretiskt möjlig, men föga trolig. En annan 
möjlighet är, att namnet hör till no. bynja 'larma, bullra'; jfr 
betydelseöfversikten. 

Bör, Stora (1. Store) ock Lilla, bö4r (Stora Båren i en handl. 
af  1582 enligt Lignell 1: 23; St. Bom Lotter c. 1750; Bör Hermelin 
1808, C-1KS 1 V 32), betydlig sjö mellan Långseruds ock Sille-
ruds s:nar, Gillbärgs ock Nordmarks h:der Vrml. Ordet uttalas 
numera enligt uppgift på samma sätt som det i ortens dialekt 
förekommande bör, motsvarande fsv. byr 1. bor, isl. byrr o. s. v. 
'god vind, medvind'. På grund af de ofvan anförda formerna 
har man dock sannolikt att utgå från ett — möjligen med 
detta ord besläktat — fsv. *bor m. Ombildningen till Bör beror 
antagligen på folketymologisk anslutning till bor 'medvind', möj-
ligen understödd af skrifformen Bör, hvilken ursprungligen åter-
gifvit ett uttal hr 1. ber, på samma sätt som vstml. b8koksta, 
stundom skrifves Böloxen; se Båloxen ock Börlingen. — Fsv. 
*bor vore en a-stamsbildning, som förekommit vid sidan af 
den nämnda i-stammen bor, fsv. byr o. s. v., båda bildade af 
ieu. Vbher 'vara orolig' o. d., som ingår i sskr. bhuräti 'rör 
sig hit ock dit', fslav. burja 'storm' o. s. v. — I detta samman-
hang erinras om det fsv. sjönamn *Borg°, som förutsättes af 
gårdnamnet Borayohult (1312 SD 3: 75), nu Borshult, Lemhults 
sn Smål. : fsv. byr 1. bor m. 'medvind'? Beträffande frånvaron 
af best. art. jfr sjönamnen Grann, Iväg, Leläng 0. S. V. 

Börkeln, se Böckeln. 
Börken (Tham Link. s. 33, GS 2 Ö 34) Motala sn, Aska 

hd Og. : Börka, i Lex. 5: 123,124 resp. Björkasjön ock Björka. 
Sjön heter nu Björken, se d. o. 4. Börka är bildat af Börken 
som Glottra : Glottern, Rägna : Rägnaren, Veckla :Veckeln o.s. V. 
Ordet förutsätter sannolikt ett fsv. *Birke (jan-stam) 1. *Birkir 
(ja-stam) : stammen i björk (se Bjärken, Björken, Bärkern, det 
senare dock osäkert). Birk- 	byrk- 	börk-; jfr t. ex. fsv. 
Birghir 	Byrghir 	nsv. Börje, kyrka -› talspr. körka o. s. v. 
På samma sätt bör väl Börksjön (GS 1 Ö 31 Vrml.) förklaras; 
se äfven Böckeln. Analoga fall förekomma i no. ortnamn, där 
ett äldre Birki nu uttalas som Borke eller ersatts med ett Bjorke; 
se Ryglt NG Indl. s. 44. Däremot är det väl osäkert, om ordet 
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bör föras till fsv. borker (= isl. bekr) ock sålunda är att sam-
manställa med sjönamnen Barken, Borkon. 

Börlingen bö3itgen2  (Hermelin 1810, Rääf 5: 6, GS 3 Ö 
36; Borlingen Tham Link. s. 1026) Svinhults sn, Ydre hd Og. 
Enligt meddelande från en med Ydredialekten förtrogen per-
son måste -r1- här under alla omständigheter beteckna 11; 
möjligen alltså bel-, hvilket uppfattats ock återgifvits med ö; 
jfr Thams skrifning Borlingen ock Borsta. Analoga fall ha 
behandlats under Båloxen ock Bör; i fråga om rl såsom tecken 
för 1 jfr t. ex. Närlingen, Närlen (Nälen). Ordet är kanske så-
lunda en afledning af det under Bålen, Båloxen anförda dial. 
bål 'stor, ansenlig', ett fsv. "Bolunger (1. *Bolunge); jfr Bollungen. 
Dock är denna tydning på grund af den grofva uttalsbeteck-
ning, som använts af mina meddelare, så osäker, att jag ej 
vågat uppföra ordet under en stickordsform Bålingen. 

Dabaken da3ba2ken (Rääf 5: 11) Asby sn, Ydre hd Ög. 
Det synes mig sannolikt, att detta ord är att föra till den grupp 
af sjönamn med förklenlig eller föraktlig betydelse, som seder-
mera kommer att behandlas. Fsv. baker, Sv. bak 'rygg, baksida' 
ingår som senare sammansättningsled i flere öknamn o. d., så-
som fsv. aghnabaker 'person som stjäl säd ute på marken' (jfr 
det likartade förhållandet i eng.). Sv. dö(d)bakare anser jag ha 
sin rot i ett på samma sätt bildat *dö(d)bak(er). Ja, det är ju 
rent af möjligt, att vårt sjönamn beror på förvrängning af detta 
ord. Betydelsen vore alltså densamma som hos namnet Dövalen 
(likaledes i Ydre); jfr Lammen, Tåkern o. s. v. Att sjönamn 
syfta på sjöns tröga eller stillastående vatten är, såsom vi skola 
se, ingalunda ovanligt. 

Dagar(e)n da3gar2n (Gran s. 507 [1754], Hermelin 1801, GS 
3 Ö 31) Skinnskattebärgs sn, Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml., 
äfven kallad Darsbofjärden 2  : Darsbo. Detta gårdnamn skrifves 
1571 Darsboda 3, af Gran s. 523 Darsbo, af Hermelin Darbo. 

En annan uppgift meddelar, att 1 i »Bölingen» är hnjukt», - 
under det att Flyttingen uttalas med »tjockt» 1. 

T. ex. Tham Vest. s. 157. Samma författare kallar annars sjön 
felaktigt för Dragaren. 

Forssell Sverige 1571, s. 83. 



XX. 1 	 Börlingen—Daglösen. 	 87 

Ortnamn på -bo(da) äro, såsom vi skola se, synnerligen ofta 
afledda af sjönamn. Den fsv. formen har säkerligen varit 
*Daghirsbodha, äldre *Daghisbodha. Med afseende på första 
ledens r jfr Gawrsrum, äldre Gauesrum : Gagern, Runnersrum 
: *Runnir, Widhirsrum : *Wipir (se Vidhir) o. s. v. (se för öfrigt 
afd. II). På grund af olika akcentförhållanden ha i detta fall 
sjönamnet ock det däraf bildade gårdnamnet utvecklats på olika 
sätt; jfr Flögen : Flishult, Flocken : Fluxerum o. s. v. *Daghirs-
bådha har blifvit Darsbo(da), liksom fsv. Baghahus öfvergick till 
Bahus, nu Bohus, eller fsv. Mystelsoatter vid Misteln blifvit 
Missäter, fsv. Raklangis torp öfvergått till Raekelstorp, nu 
Rakstorp (se Raklången), fsv. *preingshult till Trän(g)shult (se 
Treingen) o. s. v. — Ordet, fsv. *Daghir, är bildat af fsv. da-
gher i betydelsen 'dager, ljus': jfr Dagsjön (GS 3 Ö 33) samt 
Dagerflod, gammalt namn på Norsälfven. Det kan knappast 
hafva afseende på något annat än sjöns jämförelsevis öppna 
stränder; jfr den motsatta betydelsen hos sjönamnet Daglösen. 

Dagerlofven, se Degerlofven. 
Daglösen da3g1ö2sen. 

clitebsn, clighS (Daglöösenn 16581; Daglösen Tuneld 
s. 197 [1741], Lotter c. 1750, GS 2 Ö 32,31; Dagelösen Björk-
man s. 103 [1842]) Filipstads landsförsamling (Färnebo sn), 
Filipstads bärgsl. Vrml. 

(GS 2 Ö 31) Hjulsjö s:n, N. Kopparbärgs bärgsl. Vstml. 
I fråga om namnets betydelse ock bildning kunna jämföras 

Daglösatjärn (GS 4 Ö 27 Häls.), no. gårdnamnet Sollosen 2, 
no. älfnamnet Dagdylja 3. Det nämnda Daglösatjärn kunde, på 
grund af att en närliggande gård kallas Daglösa, tänkas utgå 
frän en osammansatt namnform, identisk med vårt sjönamn. 
Men då samma gårdnamn äfven uppträder i andra trakter af 
Norrland 4  ock äfven i Finland, där ingen sjö finnes i närheten, 
bör man snarare anse, att tjärnet uppkallats efter gården. Nam-
net är naturligtvis sammansatt af sbst. dag, fsv. dagher ock 
adj. lös, fsv. los samt har afseende på ställenas mer eller 
mindre mörka ock dystra utseende. Ett sådant har enligt upp-
gift åtminstone Daglösen 1, hvilken sjö är omgifven af höga 

Enl. uppgift af fil. dr G. KALLSTENIUS. 
Rygh NG 1: 210. 	 3) Därs. 2: 363. 

4) Se t. ex. Nordlander Sv. lm. XV. 2: 19. 

11 .11.4,11. 
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ock bärgiga stränder. Jfr för öfrigt Fisk-, Pors-, Vasslösen 
(samt Gottriken) ock i fråga om betydelsen äfven Hummel% Märken, 
Starten o. a. — Det finnes, ingen grund till att antaga, det här 
den i synnerhet i danska ortnamn vanliga .ändelsen -loss före-
ligger, hvilken med all säkerhet är nära besläktad .med ags.: 
leSs 'betesmark'1.  

Dalen, se Dan. 
Dalkarlen, Dalkarlssjän, se Svensken. 
Damborn (Tham Vest. s. 155), se Drambörn. 
Dammen är ett ganska vanligt sjönamn, t. ex. GS 3 Ö 40; 

2 Ö 37, 5 Ö 31, 30 31, 2 Ö 31. Det torde allestädes uttalas 
dam4men ock är säkerligen best: form till sv.: dam, fsv. d.amber. 
'fördämning, sump'. Med samma ord äro väl . äfven följande 
sjönamn bildade: Damsjön .(34 ggr), Damtjärn (35 ggr), Dams-
tjärn (1 gg), Damgöl(en) (2 ggr)2. 

Dan (Hermelin 1810, Widegren 1: 597 [1817]) 'kvids sn, 
Bankekinds hd Ö,g.; kallas å GS 3 Ö 35 Dalsjön. Jag antar 
alltså, att skrifformen Dan afser ett uttal 4192 1. dan. Ordet 
skulle sålunda på rspr. lyda Dalen samt är bildat af sv. fsv. 
dal m. 'vallis', isl. dalr 0. S.-  y. Jfr Dalsjön 3, Dal(e)tjärn 4. 
Samma ord ingår som senare led i fsv. bäcknamnet Diup-u.dal, 
nst. Djupedalen, VGL IV. 10, hvarom talas under Djupen. Jfr: 
för öfrigt Dänningen, Vammen. 

Dansjön, se Dänningen. 
Degerlofven de3gerlo2ven (Degerlofven GS 1 V 32; Da-

gerlofven Hermelin 1808, väl tryckfel) delvis inom Stafnäs 
Gillbärgs hd Vrml: Ordets första led, är sv. (dial.) diger, fsv. 
digher, deger, isl. digr 'fyllig, tjock, stor' ; jfr sjönamnen Beger-. 
ullen, Deglunnen, Degersjön (GS 1 Ö 36), Degerträsket, Deger 
vattentjärn (Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 15-16)2  gårdnamnen: 
Degerfors ock Degernäs i Karlskoga, Degerhof Og. o. s. v. Om_ 

Steenstrup dust. tidsskr. 6 R. 5: 348. 
På grund af ett missöde, som drabbat mina anteckningar om 

detta namn, är jag icke i tillfälle att närmare specificera mina uppgifter 
om detsamma. Detta hade kanske i alla händelser varit öfverflödigt, då 
sjönamnet Dammen, där det förekommer, väl snarast fungerar som ett 
rent appellativum ock sålunda knappast faller inom området för denna 
afhandling. 

GS 1 ö 37,1 ö 36,3 ö 35,4 ö 33,5 ö 33. 
GS 2 V 34, 1 V 33 2 ggr, 2 V 33, 1 V 32. 
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andra af detta ord bildade ortnamn, bl. a. sjönamn, se Nord-
lander Sv. lm. II. 6: 16 ock där citerad litteratur. Senare leden 
är samma ord, som ingår i sjönamnet Lofvarna (strax i norr): 
sv. lofve, fsv. love, isl. 16fi 'inre sidan af handen'. Jfr det 
alldeles analogt bildade fno. ortnamnet Digrmilli, nno. Diger-
mulen, t. ex. ett brett näs vid Nidaros, nuv. Trondhjem 1  : fao. 
mtili, sv. mule. För öfrigt erinras om de likaledes af uttryck 
för kroppsdelar bildade vrml. sjönamnen Bastfoten, Knon ock 
Knäsjön (se• för öfrigt öfversikten). 

Degerullen (Lotter c. 1750), se Ullen (Stora) ock Storullen. 
Deglunnen, af allmogen uttalat »degbin»peglunnen Lotter 

c. 1750; Deglunden Hermelin 1808, GS 1 0 31; Degerlunds-
Sjöarna Tuneld [II] 5: 104 [17901) Gustaf Adolfs kapellförsamling 
af Ekshärads pastorat, Älfdals hd Vrml.: Degerlundsfors, namn 
på en år 1731 privilegierad tackjärnshytta. Om första leden se 
Degerlofven; jfr Degernllen. Med afseende på betydelsen förhål-
ler sig Deglunnen, d. v. s. 'Storlunnen', till sjönamnet Lellu.nnen, 
d. v. s. 'Lillunnen' som Storlungen : Lellungen (Lillungen). Den 
senare leden är liksom i namnen å de närbelägna Lellunnen, 
Opplunn.en sannolikt sv. lund, fsv. lunder o. s. v., i målet troligen 
uttalat /un, best. form lån, hvarom se utförligare under Järnlunden, 
där äfven andra med lund sammansatta sjönamn anföras. Den 
riksspråksmässiga skrifningen vore alltså Digerlunden. — Mindre 
sannolikt är, att i senare leden döljer sig en (för öfrigt icke 
uppvisad) motsvarighet till mht. liinde, lunde 'våg'; jfr sjönam- 
nen Unden : fht. undia 	Vågnaren 0. s. v. 

Delsjön 0. s. v., se Findeln. 
Denningen, se Dituningen. 
Denseln, se Dänseln. 
Detten, se• Dätten. 
Dettern, se Dättern. 
DeVelli, se Däfveln. 
Digerlunden, se Deghinnen. 
Dimlingen dim3ligen2  (dimk-) (Dimblingen GS 2 Ö 33), 

mycket liten sjö i Edsbärgs hd, strax norr om sjön Multen, Nke. 
Namnet hör antagligen till fsv. dimber, no. dimm, isl. dimmr, ags. 
dim 'mörk, skum', hvaraf äfven afledningen dimma, fsv. ä.-nsv. 

1) Se Rygh NG Indl. s. 68, Oldnord. geogr. Ordb., Kbh. 1837, reg. 
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dimba; jfr med afseende på betydelsen Mörken eller, om betydelsen 
'dimmig' legat till grund, Emmern, Immen, Ångsjön o. S. v. 
På vattnets färg kan namnet dock icke gärna syfta, ty denna är 
enligt uppgift ljus. Afledningen är densamma som i namnet å den 
strax bredvid liggande Gässlingen. 

Djulan, se Julan. 
Djupen ju3pen2 1. 

(GS 3 Ö 38) Älghults sn, Uppvidinge hd Smål.: Djuphult. 
(Hermelin 1808 samt enl. uppgift) på gränsen mellan 

Tisselskogs - ock Änimskogs s:nar Dalsl.; GS 1 V 33 kallad 
Djupsjön. 

(Grau s. 401 [1754], GS 3 Ö 31) Ramnäs sn, Snäfringe 
hd Vstml.: Djupebo. 

(GS 3 ö 31) Karbennings sn, Norbärgs hd Vstml. 
(GS 3 Ö 30) Norbärgs sa, Norbärgs hd Vstml. Enligt 

förmodan af lektor E. BRÅTE har sjön i äldre tid hetat '13jup-
tjärn; jfr den närbelägna byn Djupkärra = fsv. Diwpaterna 
(1413)2, ä.-nsv. Djupetiern (1571)3. 

Namnet innehåller sv. adj. djup, fsv. diuper, is!. djtipr 
o. s. v. Detta ord är ytterst vanligt i namn på nordiska ock 
andra germanska vattendrag. Hit höra Djupen (GS 3 Ö 31), 
sjö i Dalarna, vidare de nedan behandlade sjönamnen Djup-
gällen, Djuphiren, Djupramen, Djuprämmen, Djupsnuggan samt 
Djupsjön 4, fsv. Dyoposior, hvarom Nordlander Sv. lm. XV. 2: 
14, sv. Djupasjön5, Djup(e)vattnet, -vatten6, Djuptjärn7, Djup-
göl(en) (GS 3 Ö 40), Djupträsk (6 Ö 33), ä.-nsv. Diupe tresk 
(Öfver-Luleå enligt Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 16); jfr äfven 
Döpplingen. Vidare erinras om fsv. Diupudal (VGL 1V. 10), 
nu Djupedalen, bäck mellan Vg. ock Dals1.8  Sannolikt har 
bäckens eller åns namn varit Diupa. Diupudal är den däraf 

i) Uppgiften för 4 är dock osäker. 
2) SD NS II. Jfr Beten, Trantern, Ursten. 
2) Forssell Sverige 1571, s. 83. 

GS 2 Ö 40, 1 Ö 38, 3Ö 38,3 Ö37, 1 V 36,2 V 35, 4 35, 1 
V 33, 3 Ö 33, 4 Ö 33 3 ggr, 5 ö 33, 6 Ö 31, 5 ö 30, 6 Ö 30 2 ggr. 

GS 3 ö 40, 3 ö 39, 1 V 37 3 ggr, 1 Ö37, 1 V36. 
GS 2 V 35 2 ggr, 2 V 34. 

7  GS 2 V 34, 1 V 32 2 ggr,2 V 32 2 ggr, 1 V 31 2 ggr, 
2 V 31, 1 	31,2 	31 2 ggr,  3Ö31. 

8) Enl. VGL Schlyt. s. 557. 



XX. 1 	 Djulan—Dj u p snaggan. 	 91 

bildade benämningen på ådalen, efter hvilken sedermera i sin 
tur ån uppkallats. Jfr no. älfnamnet Snodola af dalnamnet 
*Snodalen; dalen kallas nu Snodoldalen 1. Från Tyskland må 
nämnas det ytterst vanliga Diufonbach, nu Tiefenbach,Diefen-
bach o. s. v., hvarom se Förstem. 2: 421 följ. — Såväl uttal som 
gårdnamn visa otvetydigt hän på ett fsv. *Diupe; jfr fsv. *Bleke 
(se Bleken 1), *Flvite (se Hulten) m. fl. 

Djupgällen (Widegren 1: 597 [1817]) Åtvids sn, Bankekinds 
hd Og., af Tham Link. s. 457 kallad Djupgölen. Hvilken form 
som är den ursprungliga, är icke gott att säga: snarast bör man 
utgå från formen Djupgällen, hvilket namn är sammansatt af 
adj. djup (se Djupen) ock adj. gäll (se Lillgällen ock Galningen). 

Djuphiren ju'phgrn? 2  (Djuphiren SGU Au 12, kartan; 
Djuphirn GS 4 Ö 33), liten sjö i Floda sn, Oppunda hd Sdml. 
Se Djupen ock liken. 

Djupramen ju3pra2men (Gran s. 400 [1754], GS 3 Ö 31) 
Ramnäs an, Snäfringe hd Vstml. Jfr Gran-, Sten- ock Ulframen 
(i närheten). Se för öfrigt Djupen ock Ramen. 

Djuprämmen ju3präm2men (Djuprämmen i en hand!:,  från 
1658 3; Djupremmen Lotter c. 1750; Djuprämen GS 2  31) 
Rämmens sn, Filipstads bärgsl. Vrml. : Djuprämmen; jfr Djupen 
ock Rämmen, samt Fjäll-, Näsrämmen (i närheten). Sjön har er-
hållit sitt namn i motsättning till den inom Kopparbärgs län 
liggande Grundrämmen. 

Djupsnuggau j3upsnuegan (Rääf 5: 5), liten sjö (1. göl) i 
Svinhults sn, Ydre hd Og.; af adj. djup, se Djupen ock jfr 
Grundsnuggan (belägen i närheten) (: Djupsnuggan = Grundräm-
men : Djuprämmen). Om senare leden se Snuggen. Man kan 
dock tänka sig, att här icke adj. *snugg 'kort' ingår, utan något af 
detta ord bildat sbst.; jfr Ydremålet snugga 'kort piska'. Bety-
delsen 'kort tobakspipa' torde härröra från Svealandsprovinserna; 
dessutom tyckes i dial. finnas en allmännare bet. af  snugga, näm-
ligen 'kort stycke af något'. Namnets form på -an 'bör i detta 
fall icke betraktas som oblik kasus af en mask. n-stam. Ordet 
är snarast att anse som fem. ock dokumenterar sig härigenom 
som ungt : i äldre tider erhöllo sjönamnen maskulint kön, äfven 

Rygh NG 3: 361. 
Sjön var obekant för min meddelare från orten. 
Enl. uppgift af fil. dr G. KALLsTEmus. 
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om deras grundord voro feminina eller neutrala. Man kan-  också 
tänka sig, att i fråga om dessa ock andra mindre sjöar ett fe-
minint appellativ underförståtts; jfr Dolpan, Vesan o. a. 

Djurlången ju3r1oB2gen (Hermelin 1803, GS 3 Ö 31) Lin-
des bärgsl. på gränsen till Dalarna : (gårdnamnet) Djuriången; 
jfr Korslången (i närheten). Första leden är sv. djur, fsv. diur 
0. S. v.; jfr Djurasjön (GS 3 Ö 39, 3 Ö 38), Djursjön (1 Ö 38, 
1 V 37). Om andra leden se Lången. 

Dofveln 1  (GS 2 V 35), liten sjö i Ryrs sn, Valbo hd Dalai. 
Namnet hör antagligen tillsammans med den under Dyfveln be-
handlade stammen; jfr särskilt fht. tobal 'waldschlucht', no. dov 
'gungfly', sv. dial. dåva 'fördjupning i marken'. 

Dofvern då4vern (d4van,) (Dofvern, -fw-, Lotter c. 1750, 
Wangel Tal om Risinge Sokn s. 12 [1764], 'Hermelin 1810, 
Widegren 2: 135 [1818], GS 3 Ö 34; Dåwern Broocman 2: 440 
[1760]) Risinge sn, Finspånga läns hd Og. : Dofverstorp, år 1336 
skrifvet Duwirstorp (SRP nr 582) med från nom. analogiskt in-
kommet r, alltså äldre *Duwisporp. I näjden af sjön synas 
socknens högsta bärg vara belägna3. Östra stranden är höglänt, 
västra låg. Det kunde alltså tyckas ligga nära till hands-  att 
att förbinda ordet med de under Dyfveln anförda orden fht. tobal, 
fslav. duplb o. s. v. En annan härledning bör emellertid af-
gjort föredragas. Dofvern ock den nära intill belägna Glan 
äro de största sjöarna inom ett ganska vidsträckt område, ock 
man har därför rättighet att tillskrifva deras namn en synner-
ligen hög ålder. Det bör därför icke väcka undran, om mån i 
sjönamnet Dofvern upptäcker ett inom de nordiska språken för 
öfrigt ej anträffat ord eller ett ord i en under litterär tid ej 
uppvisad betydelse. NU har sjön ett ganska mörkt vatten, be-
tydligt mörkare äh Glans. Jag anser, att den erhållit sitt namn 
i motsättning mot Glan 'den ljusa, glänsande' ock att 'sålunda 
namnet, hvilket på grund af gårdnatnnet i fsv. måste ha lytt 
*Duwir eller *Dowir, är rotbegäktat med det ieu. fårginunnet 
dhubh, som återfinnes i fornir. dub 'mörk, svart', galliska flod- 

Uttalsuppgift ej erhållen. 
Enligt uppgift uttalas namnet af allmogen »med ett 0-liknande 

tt-ljud», för öfrigt detsamma som förekommer i sjönamnet Horken, på 
grund hvaraf jag konstruerat ofvanstående form; alltså fsv. 

Jfr Tham Link. s. 888. 
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namnet Dubis, numera Doubs, gr. -rup16; 'mörk, blind' o. s. v.1  
I detta fall hör Dofvern sannolikt etymologiskt tillsammans med 
stammen i sv. döf ock ännu närmare med fsv. dovi 'dvala'. Att 
sjöar på liknande sätt erhållit sina namn i motsättning mot 
hvarandra, är icke ovanligt; jfr Liusterhöfden Svarthöfden 
ock se vidare t. ex. under Lyen samt betydelseöfversikteu. Om 
emellertid r i namnet skulle höra till stammen, bör det snarast 
sammanställas med gårdnamnet Dofra 2  Snaflunda sn Nke fno. 
gårdnamnet Doftar, som ligger till grund för härads- ock fjäll-
namnet Dovre (det senare fno. Dofrafjall) 3. 

Dolpan sannolikt dorpan2  (GS 1 V 32), liten vattensamling 
i Gillbärgs hd strax söder om den sydligaste spetsen af St. Gla 
Vrml.; eg. ett appellativum, sv. dial. dulpa 'fördjupning, hål', 
döipa Rz (se Dölpan) o. s. v. motsvarande det likabetydande no. 
dolp, dolpa Aas., hvilket senare ingår i no. gårdnamnet Dolpa 4. 
Med afseende på form ock användning jfr Hulpan, Vesan. 

Drafven dra3ven2, enligt annan uppgift äfven dra4ven (Her-
melin 1808, Wieselgren 3: 134, Allvin Vestbo s. 125; ej upptagen 
å GS 1 Ö &.3) Refteleds.  o. Ås s:nar, Västbo hd Smål. : Drafö 
(år 1358 Drafhö enl. SRP nr 1811), Draftinge. Detta senare 
gårdnamn är sammansatt med fsv. jing: en i närheten belägen 
höjd kallas enl. Wieselgren 3: 158 Tingstad. Sjön är enligt 
ALL= om sommaren nästan helt ock hållet öfverväxt med vass, 
nate ock flottgräs samt liknar en vidsträckt äng. Jag samman-
ställer ordet med den nord. stam draf-, som ingår i isl. draf n. 
'affall, smulor', fsv. drav n. 'svinföda', sv. 'mjölkblandning åt svin 
ock höns, mäsk', jutländska äfven 'myr, sump' (etymologiskt be-
handlad af vFries: Mediagem. s. 30 följ., Torp Studier s. 177). 
Betydelseutvecklingen har varit, denSamma som i det jUtländska 
ordet; jfr äfven langen, Mäskaren. Möjligt är, att ordet är rot-
besläktat Med fno. älf- ock fjordnamnet Drefn (se Drambern) samt 
no. älfnamnet Drefja, hvilkt anföres af Rygh NG 3: 375. 

Dragaren (Tharn Vest. ss. 5, 157, 166) måste vara felak-
tigt för Dagaren. 

Om denna stam se närmare Persson Wz. s. 55 följ., Brugm. 
Grundr.2  1: 108. 

Den i SGU omnämnda Dofrasjön (Dåfra-Sjön Tuneld [I] 2: 73 
[1780 ligger icke vid denna gård. 

Rygh NG IV. 1: 1. 	 4) Rygh NG 3:434. 
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Dronborn 1. Dramboln dram3bei2ln (»dram3be2rn, supra-
dental»).1  

(Drambolssjön Gran s. 507 [1754]; Dramborn GS 3 Ö 
31) Skinnskattebärgs sn Vstml. 

(Drambolssjön Gran s. 524 [1754]; Dramborn GS 3 Ö 
31; Dramborn Tham Vest. s. 156, tryckfel för Dram-) på grän-
sen mellan Skinnskattebärgs ock Gunnilbo s:nar Vstml. 

Första leden anser jag vara ett fsv. "Dram(n), motsvarande 
fno. älf- ock fjordnamnet Drgfn 2  1. Drafn, Dramn, hvaraf nno. 
Dramsfjorden, Drammen, Dramdals; möjligen af samma rot, som 
ingår i Drafven. Samma ord torde äfven uppträda i Drammans-
bosjön (GS 4 Ö 31) på gränsen mellan Uppl. ock Vstml. Sjön 
har uppkallats efter gården Drammansbo, hvilket namn tyder 
på ett sjönamn Dramman; jfr Eldansnäs : sjönamnet Eldan. 
Man kunde nu i fråga om Dramborn tänka sig, att detta sjö-
namn innehåller ett gårdnamn Dramborn, bildat med den i 
dessa trakter icke ovanliga händelsen -bor(e)n, hvilket äfven 
förekommer enkelt; se Forssell Sverige 1571 flerst. Någon gård 
med dylikt namn existerar dock, så vitt jag vet, ej. Antagligen 
bör därför namnets senare led sammanhållas med Bålen; jfr 
ä fven Amboln. 

Drien dri3en2  (GS 3 Ö 36) på gränsen mellan N. Vi sn, 
Ydre hd, ock Tirserums sn, Kinds hd Og.; af obekant här-
ledning. 

Dritjen drähen (Drejen GS 4 Ö 36), långsträckt sjö på 
gränsen mellan Odensvi sn, S. Tjusts hd, ock Dalhems sn, N. 
Tjusts hd Klm. Sjön har en form, som mycket påminner om 
den hos sjöarna med namnet Stråken. Jag antager, att namnet 
förutsätter ett fsv. *dribgh-, isi. drebg- ock att det är besläktat 
med sv. dial. dråg f. 'dal, sluttande dalsänkning', n. 'dalsänk-
ning; trakt som ofta passeras af människor; stråk', no. drog 
f. bl. a. 'ställe där man drager ngt; lång fördjupning i jorden, 
liten dal' Aas. (+- *drog.). Ordet är närmast besläktat med 
ock hör till samma afljudsserie som isl. drega 'draga', fht. pl. 
tråga 'åkrar'. 

i) Om vokalen i senare stafvelsen upplyser min meddelare dess-
utom, att den är ett »mellanting mellan å, ock 0 (--= kol)», d. v. s. e 1. 8. 

= 181. Drgfn, en af Ägirs döttrar. 
Se Rygh Stud. s. 37; jfr Rygh NG 1: 29 o. s. v. 
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Drängen ingår som senare led i sjönamnet Mjälldrängen; 
se d. so. Ett motsvarande namn, fda. *Drsenger, har säkerligen 
äfven burits af den sjö, som nu kallas Drängsjön (GS 1 V 38), 
Drängsereds sn, Årstads hd Hall. Socknen har här, som i så 
många andra fall, erhållit namn af sjön, ock dess fda. benäm-
ning Drtengaryth (1369)1  visar, att man har att utgå från ett 
osammansatt sjönamn; jfr t. ex. fsv. Faamsrydh : Femmen. Jag 
kan sålunda icke biträda LUNDGRENS mening (Sv. lm. X. 6: 46), 
enligt hvilken personnamnet Dra3ng(er) vore sockennamnets första 
led. Detta fsv. fda. sjönamn *Dra3nger innehåller ett ord mot-
svarande isl. drengr, no. dial. dreng 'stock, stötta', om byars 
släktskapsförhållanden se vFries. Mediagem. s. 59, Torp Studier 
s. 179. Fullt säkra betydelseanalogier äro sjönamnen Bjälken, 
Sparren, Stookaren, fsv. Stang, nu stångån, nsv. Stafsjön o. s. v. 
Jfr för öfrigt hvad som under Sträng- yttras om Strängsered-
sjön. — Slutligen må nämnas, att det i Lex. 1: 399 anförda 
Drängen Redvägs hd Vg. är tryckfel för Brängen. 

Drättingen drät3tigen2  (Drättingen Rogberg o. Ruda s. 
282 [1770], Wieselgren 2: 877; Drettingesjön GS 3 Ö 38), nu 
urtappad sjö i Dädesjö sn, Uppvidinge hd Små]. : Drättinge, fsv. 
Dreettinge, omnämnd bl. a. år 1386. Säkerligen är i detta fall 
gårdnananet det primära, därför talar dels att detta namn äfven 
annorstädes förekommer som gårdnamn2, dels — om ock i 
ringa mån — dubbelformen Drättingesjön. Detta Drättinge 
är väl aflett af fsv. dra3t f. 'dragande' (fiska-, not[a]-, vadha-
o. s. v.); jfr ortnamnet Drag, hvilket ofta synes ha bet. 'ställe 
där ngt såsom t. ex. båtar drages 1. sättes upp', ock de ännu 
närmare stående no. gårdnamnen Dybedreet, VadrEettet, om hvilka 
Rygh NG 3: 301 talar. Jag erinrar äfven om gårdarna Drabo 
(GS 3 Ö 36), belägna ä den tämligen jämna terräng mellan sjöarna 
Björken ock Tynn, som utgjorde den naturliga kommunikations-
leden dem emellan. — Med afseende på bildningen jfr Turingen 
(jämte Turingesjön). 

Drögen dris4gen (Lotter c. 1750, Broocman 2: 170 [1760], 
Hermelin 1810, GS 3 0 35), tämligen stor sjö i Nykils sn, Val- 

1) Styffe Un.2  s. 85. 
2,) Fsv. Dreettinge, nu Drättinge (SD NS II från 1412), Häger-

stads an ög. ock Skärstads sn Smål. 
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kebo hd, Tjärstads sn, Kinds hd, ra. fl. s:nar Ög. : Drögshult, 
Drögsnäs. Sjön anses vara villsam ock opålitlig. Ordet förut-
sätter ett fsv. *Drogher ock är formellt identiskt med is]. draugr 
'spöke', men icke i denna, utan i en allmännare bet. af  nomen 
agentis till fsax. bidriogan, fht. triogan (ty. trägen) 'bedraga'. 
Betydelsen är alltså 'den svekfulle, lömske, listige'l. Besläk-
tade äro möjligen några af de ortnamn, som anföras af Rygh 
NG 2: 184. Med afseende på betydelsen må jämföras Båfven, 
Läka», Farsen, no. Utrygvandet Buskerud, ty. älfnamnet Gleink 

Gluxtich (12:te årh.) 	 mht. glämende 'tiickisch'2. 
— Ingen anledning finnes däremot att i detta sannolikt ur-
åldriga sjönamn inlägga den betydelse, som ingår i sv. dial. 
drög 'trög, saktfärdig människa', no. draug ds. Ross, ä.-da. drog 
'långsam'. — Fsv. *Drogher. 

Dunkern duekern (Dunker Spegel Guds verk s. 109 
[1685], Tuneld s. 58 [1741]; Dunkern Tham Nyk. s. 16, GS 4 
ö 33) Dunkers sn, Villåttinge hd Sdml. : Dunkersby, skogsmon 
Dunkersheden. Efter sjön har äfven socknen uppkallats, år 
1314 skrifven Dunker SD III, jfr Sotter : Sottern, socken-
namnet Liuper : sjönamnet *Liuper (se 'bidan) m. fl. Sjön har 
enligt uppgift klart vatten ock leende, löfskogsklädda strän-
der. Icke desto mindre anser jag, att namnet utgår från ett 
— förut icke uppvisat — fsv. adj. dunker 'mörk' = gott]. dun-
kar 'dunkel,. ogenomskinlig' Rz3, fsax. dunkar, västfris. dunker, 
ho!!. donker, fht. tunchar 'mörk, dunkel'; jfr med annan afled-
ning flit. tunchal, ty. sv. (lånordet) dunkel; i afijudsförhållande 
till no. dokk 'dunkel, matt; ödslig, dyster' ock det likabety-
dande isl. dgkkr, no. dokk, stam danku- 4, samt ffris. diunk, 
stam dinku-. Stammen dunk- synes för öf'rigt på nordisk botten 
föreligga i no. dunkjen 'fuktig; kvalmig' 3. Sannolikt har 

I den utredning af härledningen af isl. dra.umr, som inleder 
HENZENS undersökning »Viper die träume in der altnord. sagalitteratur», 
föras såväl draumr som draugr till en rot druh 'nachstellen, schädigen'. 
År denna etymologi riktig — ock förf. ger goda skäl för sig — blir 
i alla händelser betydelsen af vårt sjönamn, därest det — såsom troligt 
är — bör sammanhållas med de nämnda orden, ungefär densamma. 

V. Grienberger MdIföG. 19: 525. 
Väl lågtyskt lånord. 
Se Karsten Prim. nominalbildn. 2: 253 följ. 
Därs. s. 254. 
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namnet afseende på sjöns omgifning, hvilken ju i de aflägsna 
tider, då namnet uppkom, alltför väl kunnat bära en annan 
prägel än nu. Med afseende på bildning ock betydelse jfr Blan-
ken, Blåa, Märken, Svarten. — Fsv. 'Dunker. 

Dyfveln dysvelhi 1. dy3ver2n (d. v. s. -n) (GS 3 Ö 35) 
Grebo sn, Bankekinds hd Og. Sjön är mycket liten. Jag sam- 
manställer ordet med no. dyvle n. 'liden dyb sumpu. Det är 
sålunda nära besläktat med fht. tobal 'waldschlucht', fslav. dupin 
'hohl', af hvilkas numera försvunna nordiska motsvarighet no. 
dyvle är en la-afiedning; jfr ags. Man 'dyka' o. s. v. ock 
Dofveln. Hit för jag äfven no. dov f. 'gungfly', dove m. ds. Aas., 
sv. dial. Mya 'fördjupning i marken, där vattnet stannar' Rz, 
hvilka ord ej, såsom hos Rietz skett, få förblandas med ful. dial. 
dava 'sank däld' 2, motsvarande no. dave, isl. dafl 'vattenpuss' 
(se Däfveln), ock ännu mindre med fht. dåha 'lera'. Namnet 
är äfven, fastän aflägset, besläktat med adj. djup (se Djupen), 
fslav. d.bbrb 'schlucht' ock förhåller sig till detta liksom sjö-
namnet Glypen till fno. &ikr. -- Såsom ett rent appellativ synes 
ordet ingå i namnet Albrektsdyfveln, nu uttorkad, Upp1.3. — 
Fsv. *Dyvil (= is]. *Dyfill). 

Dypnn dy4pen (enl. uppgift) S. Finnskoga sn, Älfdals hd 
Vrml.; hör väl till adj. djup (se Djupen), men synes på grund af 
enstafvighetsakcenten icke gärna kunna återföras på en lan-bild-
ning *Dype. 

Dålingen då31igen2  (-0-) (US 3 Ö 30) Norbärgs sn, Norbärgs 
bä,rgsl. Vstml. Sannolikt en bildning af adj. dålig ock sålunda 
tillhörande den grupp af nedsättande namn, som behandlas nedan; 
jfr t. ex. under Raveln, Skrän, Ömmeln, vidare Staekalstjärn, 
ä.-nsv. Stackare Föll, Småkraktjärn o. s.. v. Hvilken eller 
hvilka egenskaper som gifvit anledning till benämningen, är 
mig obekant: sjön är åtminstone icke i påfallande grad liten 
till omfånget, hvilket annars ofta är fallet med de sjöar, i hvil-
kas namn man spårar en liknande betydelse; jfr särskilt under 
Ömmeln. 

Af det hos Aas. anförda djuv n. o. f. 'en hulning i jorden' 
har vid undersökningen om ortnamnens uttal intet spår funnits : det 
hörde i alla händelser till isl. gUnfr (Rygh NG Indl. s. 51). 

Vendell PPm. 	 8) Se SGU Aa 29: 8. 
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Dädlingen I. Dällingen (Däldinge sjö Arch. Smol. n. 661 
[o. 1750] enl. Wieselgren, Dällingen Wieselgren 2: 870; Däd-
Ungen Rogberg o. Ruda s. 282 [1770]), nu urtappad sjö i Dä-
desjö sn, Uppvidinge hd Smål. Sockennamnet skrefs år 1328 
Desdesio 1, ock här ha vi säkerligen den äldre formen af sjö-
namnet. Här föreligger sålunda ett exempel på att ett samman-
satt sjönamn öfvergått till enkelt; jfr Missingen, som i fsv. tid 
synes ha kallats Ml:ml°, möjligen äfven Myssjaren m. fl. Däd-
lingen -› Dällingen (hvilket uttal äfven åsyftas i skrifningen 
Däldingen) = fsv. bruplop --> brullop o. d. Samma stam ingår 
väl äfven i Deedha hundare (1387) Gott1.2  Om härledningen 
har jag ingen mening. 

Däfveln dä4veln (Defweln, -v- Fernow s.18 [1773], Lex.7:395; 
Defvelkärn Lex. 5: 273), i en mosse belägen, liten sjö i Visnums 
sn, Visnums hd Vrml.; samma sjö som å GS 2 0 33 kallas 
Delfvetjärn : Delfvenäs. Jag antar, att ordet är en afledning på 
-il af finl. dial. dava 'sank däld', no. dave, is]. dafi 'vattenpuss'. 
Däfveln, fsv. 	 *Defill : date = sjönamnet Dyfveln, fsv. 

isl. *Dyfill : no. dov. Samma ord ingår väl äfven i fsv. 
Dawa hundare, nu Daga härad. Med detta ursprung skulle 
ordet egentligen nu ha uttalats med alle. 2; men då de öfriga 
osammansatta sjönamnen i socknen såsom Vismen, Ämten ha 
akc. 1, har äfven Däfveln antagit denna akcentform. Möjligt 
är för öfrigt, att båda dessa sjönamn äro ombildningar af ap-
pellativerna *cilevle n. (jfr Delfvetjärn GS 2 Ö 33), motsva-
rande no. devle i devlehol, ock *d3rv1e, motsvarande no. dyvle. 
Delfvetjärn (uttalat Dälfvetjärn) har, om denna form värk-
ligen existerat, uppstått af *Desvletjeern, jfr sv. Inälfvor, fsv. 
innizelve ock isl. innyfli. — I fråga om betydelsen må Loken 
jämföras. 

Dänningen dän3nigen2  (Penningen Hermelin 1802, GS 6 Ö 
31) Riala sn, Åkers skeppslag Uppl. Sjön synes af kartan att 
dömma vara belägen i en dal. Jag förbinder ordet med ags. 
denu f., dene in. 'dal' <- *dani- ock ags. denn, eng. den 'håla för 
vilda djur' 	*dania-. Med afseende på betydelsen, men ej bild- 
ningssättet erbjuder sjönamnet Hulingen en parallell. Däremot 

SD IV. Detclesio är skriffel. 
Styffe Un.2  s. 325. 
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får ordet ej sammanställas med fsv. Direningaland (1336 enl. SD 
4: 493), nu Dänninglanda SmåL, i hvilket enligt LUNDGREN1  ett af 
personnamnet Dan bildat patronymicum ingår. Om emellertid 
BUGGES härledning af folknamnet daner2  är riktig, skulle i alla hän-
delser för de båda namnen Dänningen ock Dänninglanda samma 
stam ursprungligen ligga till grund. Jfr Dänseln samt i fråga 
om betydelsen Dan. — Möjligt är dock, att man för namnet 
har att söka en annan härledning. Grundordet kan vara en för-
lorad motsvarighet till fholl. dennia, fht. (renfrank.) danne, fht. 
-imma, ty. tanne 'gran', i fht. äfven 'ek', hvarför man anser 
ordet ha haft en äldre betydelse 'skogsträd'3. Om denna här-
ledning är riktig, erinras om de sv. ortnamnen Hastar, Hestra, 
där jag finner en motsvarighet till det i nord. språk annars icke 
kända ty. heister 'bok'4. I alla händelser anser jag det mycket 
troligt, att detta västgerm. ord ingår i sjönamnet Dansjön (GS 
2 Ö 38) Härlöfs sn, Allbo hd Smål. : Dansjö, hvilket ord alltså 
skulle betyda 'Gransjön' 5; jfr (den bredvid liggande) Furen 2. 

Dänseln dän4seln (Dänseln Hermelin 1810, Tham Link. s. • 
844; Denseln GS 3 Ö 34) vid norra gränsen af Kimstads sn, Mäm-
mings hd Og. Sjön är belägen i en dalsänkning ock har höglänta 
stränder. Terrängförhållandena synas alltså icke lägga hinder i 
-vägen för att äfven föra detta namn till ofvan behandlade ord med 
betydelsen 'dal' o. d. Dock är omljudsvokalen svår att förklara, 
så vida man ej trots enstavighetsakcenten får utgå från ett *Dean-
slir, hvilket namn då skulle vara en afledning på -la af ett fsv. 
*dansl, ett denominativum af ett ord motsvarande ags. denn o.s.v. 
af samma slag som de af .mig i Ark. 7: 165 anförda bildnin-
garna. Möjligen kan dock det suffixala -d tillhöra sjönamnet 
såsom sådant. På grund af akcentförhållandena synes man icke 
kunna föra namnet till det särskilt i norrländska ortnamn in-
gående -sel(e), som omnämnes under Silen. Jfr Tjogseln. 

Dätten6  (Detten GS 4 Ö 31) Tibble sn, Hagunda hd Uppl.; 
liten sjö nära de större Strandsjön ock Lissjön; af sv. dial. dätt 

1) Sv. lm. X. 6: 45. 	 2) Ark". 6: 236. 
3) Kluge Et. wb. 	 4) Ark. 17: 66. 

Sjön är, så vitt jag kunnat se, på alla sidor omgifven af skog. 
Obekant uttal. 

Sv. landsnz. XX. 1. 	 7 
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m. 'liten klump, bit, klick' (se Rz), motsvarande is!. dettr m. 
'fall'; jfr följ. namn. 

Dättern dät3ter2n (Dettern Linné Västgöta resa s. 217 
[1747], Hermelin 1807, GS 1 V 35), grund vik af Vänern i Flo 
o. Näs socknar, Åse hd Vg.; kan ock betraktas som en särskild 
insjö (se Lex. 2: 109) : Dätterstorp. Jag anser, att äfven här 
ett ord motsvarande ofvan omnämnda sv. dial. dätt 'klick', is!. 
dettr föreligger. Sjön har kallats så i förhållande till den natur-
ligtvis betydligt större Vänern. Ordet har för öfrigt i olikhet med 
föregående namn det gamla nominativmärket bevarat ock har väl 
ursprungligen uttalats med enstafvighetsakcent, som senare om-
bildats på grund af anslutning till Vänern, hvilket namn i dessa 
trakter bibehållit sin sammansatta akcent. I fråga om betydel-
sen 'må jämföras Besslingen, Glytten, Kallven, Supen. 

Dölpan dörpan2  (GS 1 V 32), liten vattensamling i Gill-
bärga sn, Gillbärgs hd Vrml.; egentligen ett appellativum med 
betydelsen 'hål, fördjupning', hvilket äfven uppträder i gårds-
namnet Dölpan, Hammars sn Nke. 

Döpplingen döp51igen2  (Tham Link. s. 607) Åsbo sn, Göst-
rings hd Og.; sannolikt af äldre *Dyplinger : adj. djup (se Dju-
pen). I fråga om bildningen kunna t. ex. Besslingen, Femlingen 
jämföras. 

Dösslingen dös31igen2, af allmogen uttalat dör1igen2  (GS 
1 V 33), liten sjö vid norra ändan af Harefjorden i Näs hd 
Vrml.; sannolikt alledning af sv. dös f. 'stenhög, stenkummel', 
isl. no. dys, hvilket ord äfven ingår i no. ortnamn 1. Med af-
seende på betydelsen må jämföras Kumlan, *Bäringen; i fråga 
om bildningen se föreg. Dock kunde man äfven tänka sig ett 
fsv. *Dyslinger : fno. älfnamnet *Dåsa, som väl betyder 'den 
stilla, sakta flytande'2  (: isl. dis 'stillhet, ro'); jfr no. Duse-
bcekken2. I fråga om betydelsen se äfven Lygnern, Liten, lam-
men, Säfvelången (: älfnamnet fsv. &eva) m. fl. 

Dövalen dö3va2len (-k-) (Rääf 5: 8) Sunds sn, Ydre hd Og. 
Jag anser som sannolikt, att namnet innehåller ett för öfrigt ej 
uppvisat grundord till sv. dial. döväling m. 'senfärdig män-
niska' (Rz s. 111). Namnet betyder sålunda 'trögmåns' 1. dyl. 

Ex. se Rygh NG Indl. s. 48. 
Onanämut af Rygh NG 1: 84. 
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ock bör i fråga om betydelsen sammanhållas med de under 
Dabaken, Lammen, Lnnten, Såken, Tåkern behandlade sjönamnen. 

Eekeln, af allmogen uttalat »Eckern»1  [d. v. s. -n] (Eckeln. 
Widegren 2: 327 [1829], Tham Link. s. 598; Ekoln Lex. 2: 185), eg. 
en vik af Sommen i Ekeby sn, Göstrings hd Og. : Eklabo. Samma 
namn har väl också burits af Eklasjön (GS 1 V 36, 37) Vg. På 
grund af gårdnamnets form bör namnet i fsv. tid ha lytt *kkle, 
motsvarande isl. 'Eikli.2, sannolikt en bildning på -1 af trädnam-
net fsv. ock nsv. ek, isi. eik 0. s. v.; jfr att sjön är belägen i 
Ekeby sn, fsv. Ekeby jämte Egby. Af samma ord ha bland an-
nat följande sjönamn bildats: Eckern, Ekaren, Eken, Eklången, 
Eknaren samt Ekasjöns, Ek(e)sjön4, Ek(e)tjärn5, fsv. Ekebeekker 
(VGL IV. 10) Västbo hd Små!. samt fno. fjordnamnet Eiki6, 
fno. Alka vatn (1273)7  ock det af Rygh NG Indl. s. 48 pone-
rade fno. älfnamnet Eik. Namnet Eksjön har äfven burits af 
Eksjöhofgårdssjön i Vallsjö sn, Västra hd Smål. vid det gamla 
härresätet Eksjöhofgård, fsv. Ekesio (1409, 1426),8  m. fl., m. fl. 

Fsv. *Ekle. 
Eckern ek4kern. 

(Eckers sjö råmärke i hand!. från 16656; Eckern Wiesel-
gren 3: 31, 372, Allvins karta; Ekaren Bexell 1: 333; Eckarn 
Höjers karta) till större delen inom Byarums sn på gränsen 
mellan Östbo ock Tveta h:der Smål.; äfven kallad Eckerssjön (en-
ligt uppgift; så ock GS 2 Ö 37) : Eckersholm samt det längre bort 
liggande Ekeryd. 

(Ekern Hermelin 1818, GS 4 Ö 37) Döderhults sn, Stranda 
hd Klm. : Ekerhult. 

Samma namn har möjligen äfven burits af den lilla sjö, 
vid hvilken gården Ekeshult i Kristdala sn är belägen. 

1) Akcentuppgift ej lemnad. 	2) Jfr t. ex. Edslan. 
GS 1 Ö 39, 6 Ö 31. 
GS 2 Ö 40, 1 V 37 2 ggr (en af dessa ornnämnes i Valdemar 

II:s jordebok: eksio os, Schlyt. VGL s. 591), 3 Ö 37 vid Exebo i 
Virserums sn Smål., 3 Ö 35. 

6) GS 1 V 36, 1 V32, 1 V 31, 2 V 31. 
Rygh Stud. s. 80 (försett med ett ?). 
I ett norskt gränsdokument. 
Styffe Un2  s. 167. 	 9) Enligt Allvin östbo. 
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Trots den hos båda dessa namn förekommande enstafvig-
hetsakcenten anser jag mig böra etymologiskt identifiera dem 
med fno. *Eikir, sannolikt det äldre namnet på de norska sjö-
arna Ekoren, uttalat Eikeren, på gränsen af Ekers ock Jarlbärgs 
fögderi'', Eikesdalsvandet 1  samt den sjö, som i ett gränsdoku-
ment mellan Norge ock Sverge från 12732  kallas /Eiker vatn. 
Dessa namn äro bildade af trädnamnet f sv. nsv. ek, is!. eik 
o. s. V.; se Eckeln. Med afseende på betydelse ock afledning 
må jämföras Bärkern samt no. Asperen, af fno. *Aspirs, ock fno. 
*Fyrir, sannolikt äldre namn på Fyresvandet4. Enstafvighets-
akcenten beror här som i flera andra fall på en för öfrigt icke 
ovanlig akcentförskjutning (se öfversikten). Mera betänklig blif-
ver emellertid härledningen på grund af gårdnamnsformen Eker-
hult (ej Ekershult eller Ek[e]shult). Dock känner jag ej, om 
densamma har gamla anor. — Formellt möjligt är ju äfven att 
ställa detta ock de närmast följande sjönamnen af stammen ek-
till isl. eikenn 'rasande, vild', hvilket ord som bekant hör 
till gr. aiytg 'stormvind', sskr. ejati 'rör sig'5. Denna möjlighet 
bör dock enligt mitt förmenande bestämt afvisas. 

Edsjön o. s. v., se dungen. 
Edslan6  eller enligt uttalet Ädslan Cdslan2  (så enligt upp-

gift; väl snarare ä3tslan2) (Edslan Tuneld [H] 5: 137 [1790], 
Hermelin 1808, GS 1 V 33; Edslarn Höjer 2: 1209, utan mot-
svarighet i det talade språket) Edsleskogs sn, Tössbo hd Dalsl. 
Detta sjönamn kan spåras långt tillbaka i tiden. Det ingår 
nämligen i namnet å den nyssnämnda socknen Edsleskog, som 
år 1308 ock 1312 skrefs Eficeskogh, 1379 Eziaskogh, 1434 Edhle-
skog, 1531 Edgeskog ock Edzlaskog, 1571 Äsleskog; se SD III, 
Höjer 2: 1210, Lignell 2: 228, 229, Forssell Sverge 1571, s. 113. 

Rygh Stud. s. 57 not 3 med där citerad litteratur. 
Dokumentet är aftryckt ock behandlat af WerlaufE Afn0 1844 

—45, s. 162. 
Rygh NG 1: 182. 	 4) Rygh NG 1: 103. 

2) Bugge Norr. Fkv. s. 93, Zupitza Gorm. gutt. s. 197. 
6) Ehuru jag enligt mina annars följda principer i fråga om val 

af stickordsformer snarast skulle behandlat detta namn under bokstafven 
ä, har jag dock, då ingen enda af mina många källor för detsamma 
stafvar det med ä, ansett det mera praktiskt att bibehålla den traditio-
nella ortografin. 
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Med den någon gång förekommande skrifningen Othe- (SD 3: 69) 
bör möjligen sammanhållas den enligt Lignell äfven uppträ-
dande formen Hödthescog l. Namnet uttalas numera af all-
mogen (enligt uppgift) »Älskog», hvarom nedan. Edleskog ‹- Eds-
lan = Änimskog Änimmen = Mangskog Mangon ---- Tre-
skog Tron --= Gunnarskog Gunnern o. s. V. — Då socknen 
är uppfylld af höga bärg med trånga dalar, vill man ju vid för-
sök att förklara ordet gärna tänka på sv. ed, isi. Mö 0.. s. v., 
hvilket i no. bl. a. användes om »en dyb indssenkning i et fjeld, 
som giver let vei mellem to bygder». Af detta ord äro åtskilliga 
svenska sjönamn bildade (t. ex. Edsjön GS 1 V 34 Dalsl., 5 Ö 32 
Uppl., Edstjärn 1 V 33 Dalsl.). Men sockennamnets äldsta form 
Etleeskogh synes förbjuda en dylik tolkning. Man har för sjö-
namnet att utgå från ett fsv. *Etle, motsvarande ett isl. *Eitli. 
Detta kan icke föras till det fno. personnamn Eitill, med hvilket 
enligt Rygh NG 2: 112 åtskilliga no. gårdnamn äro sammansatta; 
men det är ju möjligt, att etymologiskt sammanhang mellan de 
båda namnen äger rum. Den enda nu lefvande ordstam inom de 
nordiska språken, till hvilken sjönamnet kunde ställas, är, så vitt 
jag vet, den som ingår i sv. etter, fsv. eter, isl. eitr 0. s. v., 
alltså densamma af hvilken med all sannolikhet såväl sjönamnet 
Ettern som sv. flodnamnet Ätran direkt äro bildade. Om så 
emellertid är förhållandet, synes det mig möjligt, att för detta 
sannolikt uråldriga namn samma betydelse ligger till grund som för 
de rotbesläktade gr. otUco 'svälla', 021kx 'svall'; jfr gr. 'th 'sko-
gig bärgstrakt', som Prellwitz Et. wb. d. gr. spr. för till denna 
ordgrupp. Huru som hälst torde orden etymologiskt höra till-
sammans; den betydelse, det svenska sjönamnet haft, kan svår-
ligen med något slags säkerhet närmare bestämmas. — Stle -± 
Edslan (Etslan) liksom fsv. kotliker ---> köttslig, vatle --> vatsle, 
vassle. I sockennamnet har utvecklingen på grund af den första 
ledens relativt obetonade ställning varit en annan. Etlaeskogh 
--> *Älleskog (-›- Älskog) = (Detre, Gotland, (östra Gytland -> 
Östergyllen. Formen på -an är oblik kasus; jfr Eldan samt 
t. ex. sv. vassla 	fsv. vatle. Sjönamnen ha naturligtvis ofta 

1) Jfr med afseende på begynnelseljudet den moderna biformen 
Hesselskog, folketymologisk anslutning till sv. dial. hässle: hassel; 
jfr fsv. hffisleskogher; se Sidenbladh Härads- o. sockennamn s. 44. 
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föregåtts af prepositioner, som styrde dativus. Med afseende på 
ä-ljudet jfr älfnamnet Ätran: isl. eitr. — Fsv. *Etle. 

Ejen, se ijen. 
Ekar(e)n' (Ekan Grau s. 563 [1754]; Ekarn GS 4 Ö 31), 

mycket liten sjö i Kila sn, Öfre-Tjurbo hd Vstml. På grund af 
den hos Grau anförda formen kan man vara osäker om ordets 
afledning. I alla händelser hör det väl till de sjönamn, som 
bildats af trädnamnet ek (se Eekeln o. s. v.). 

Ekeln, se Eekeln. 
Eken, Stora ock Lilla, esken2  (Lotter c. 1740, Fernow s. 9 

[1773], GS 1 V 31) Bogens sn (den förra dock blott delvis), 
Jösse hd Vrml. : Eken, Lilla Eken; en n-stamsutbildning af träd-
namnet ek (se Eekeln). Fsv. *Eke : *Ekir (se Ekaren) = *Bicerke 
(se Bjärken) : *Baarkir (se Bärkern) = fao. *Aspi : *Aspir 0. s. v. 

Ekern, se Eekern. 
Eklången e3klog2 en (Eklångsjön Lan dtm. cont. karta; Ek-

lången Hermelin 1804, GS 4 Ö 32) till största delen i Ärla sn, 
på gränsen mellan Ö.-Rekarnes ock Åkers h:der Sdml. : Eklången; 
af trädnamnet ek (se Eekeln o. s. v.) ock adj. lång; nära sjö-
arna Id-, Kärrlången. Jfr t. ex. Asp-, Björklången. 

Eknaren e3knar2n (GS 4 Ö 33). 
(Hermelin 1804) mellan Spelviks, Runtuna, Ludgo ock 

Lids socknar, Rönö hd Sdml. 
Lids sn o. s. v.; mindre än den förra. 

Ordet är bildat af trädnamnet ek (se &kan o. s. v.) ock 
förutsätter ett fsv. *Eknir, isl. 'Eiknir; jfr Björknaren. Jag an-
ser det högst osannolikt, att namnet är aflett af isl. adj. eikinn 
'rasande', hvaraf det mytiska älfnamnet Eikin (Snorra Edda). 
Om afledningen se Näsnaren samt öfversikten (II, 3). 

Eldan2  eller efter uttalet Aldan 1113dan2  eller hos allmogen 
vanligen 'Ilen ä3len2  (»Äern» = ceat?) (Ahlen Lotter c. 1750, 
Alen Höjers karta, se Men 2; Älen Hermelin 1808; Elden GS 
1 V 33) Svanskogs ock Långseruds s:nar, Gillbärgs hd Vm]. : 
Eldansnäs (uttalat äl3dansnä2s), en jämförelsevis ung bildning, 
som naturligtvis uppkommit efter den tid, då sjönamnet antagit 

Sjön är sannolikt numera försvunnen; för min meddelare från 
orten var den obekant. 

Se anm. under Edslan. 
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best. form; jfr Fjällansnäs under Ejällenl. Det är på grund af 
de växlande formerna ytterst svårt att yttra sig om härledningen 
af detta namn. Det är väl sannolikt, att Alen ock Alen åsyfta 
att återge det nämnda dialektiska uttalet war,. Huru denna form 
förhåller sig till Eldan, Äldan, kan jag icke säga: möjligen före-
ligga här två gamla namn på samma sjö, hvarvid — såsom ofta 
är fallet — det ena i ljudligt afseende påminner om det andra, 
hvilket gör det troligt, att ömsesidig påvärkan eller ombildning 
af en äldre benämning ägt rum; jfr Algudhi Allgunnen, Fripi 

Frillen, *Malingen Malmsjön, Oren Ören, Rifven Ryf-
ven, Rummen *Runnir, Römen Ryningen, Skiren Skären, 
Snesaren 	Snoken. Om vi nu emellertid våga utgå från 
formen Äldan — för Eldan har jag ingen annan hemul än GS 
— kunde man tänka sig, att namnet utgår från sv. eld, fsv. 
eldher, eller, isl. eldr o. s. v. Ä-formen vore då att samman-
hålla med sv. dial. än. Denna olikhet i stamvokalen beror på 
gammal växling i paradigmet af former med ce (= isl. e) ock é 
(= isl. el). Samma grundord föreligger i (åtminstone några af) 
sjönamnen Ellern, Eldsjön (0S 1 0 38), Ellsjön2  ock möjligen 
äfven Eflesjön3; jfr vidare det på flera ställen i Norge förekom-
mande älfnamnet Eldaaen, fno. Elda, hvilket RYGII anser kunna 
betyda »sviende som ild»4. Man kan väl också tänka sig bety-
delsen »glänsande som eld». Formen på -an utgår från de oblika 
kasus; se Edslan. Den fsv. formen skulle alltså ha lytt *Eldhe. 
Samma namn kan äfven ingå i fsv. Eldasund (1405)5, där Eldha-
kan fattas som genitivus definitivus; jfr BEellafors under Bällen. 
Därjämte synes ett fsv. *Eldhir hafva funnits; se Ellern. *Eldhe : 
Eldhir = *Beelle : *Beellir. Med afseende på betydelsen kunde 

man erinra om fht. Fiurbah, nu Feuerbach, hvilket väl — såsom 
Förstem. 2: 505 med tvekan antar — hör till fht. ilur 'feuer' 
— dock är det naturligtvis ej lätt att säga, hvilken egenskap 
ordet i denna sammansättning skolat beteckna. 

Eldaren, se Ellern. 

Andra liknande fall äro Lienshyttan : sjönamnet Lien, Trästens-
hult : *Trästen (se Trästen), Tröntorpet : sjönamnet Tron; jfr Elen. 

OS 3 ö 40, 2 ö 38. 
G-S 1 ö 42, 1 V 37 2 ggr, 1 ö 37. 
NG 2:74, 156; 163, IV. 1: 121. 

3) Styffe Un2  s. 235. 
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Eldmörjan, af allmogen uttalat il3mör2jan (Eldsmörjan GS 

1 V 35) å Hunnebärg Vg.; af nsv. eldmörja, fsv. eldmyria; jfr 
sv. dial. ellmerja Håls., mörjeeld Skåne, Hall.' Ifråga om uttalet 
ill- är dialektformen in 'eld' att jämföra. Namnet kan på grund 
af sin bildning antagas vara ganska ungt; jfr t. ex. Grundsnuggan. 

Elen &len, af allmogen uttalat oi4len, hvarom nedan (GS 
2 Ö 39), ytterst liten vattensamling i Virestads sn, Allbo hd 
Smål. : Elenshylte, Elensås, bildade efter den tid då sjönamnet 
erhöll bestämd slutartike1.2  Detta ord ställer jag till ett sv._ 
dial. *öl = no. ett f. 'Skåra 1. fördjupning i form af en ränna', 
af ieu. 	hvilket Bugge PBB 21: 422 sammanställer med 
lit. olle 'fåra' ock anser ha grundbetydelsen 'gång' : Irei 'gå'. 
Formen Oilen står i öfverensstärnmelse med de ljudlagar, som 
värkat i traktens dialekt. Jfr för öfrigt Elhöfden, Elingen. 

Elflången, se "Mången. 
Elften, se liften. 
Elhöfden e3lhöv2den (GS 2 Ö 40 felaktigt Ethöfden) Asa-

rums sn, Bräkne hd Blek. Då öfriga sjöar på -höfden, särskilt 
.cle i Blekinge belägna (jfr Nätter-, Sillhöfden), tyckas ha blifvit upp-
kallade efter den genomflytande ån, skulle man kunna förmoda, 
att så äfven har varit fallet med den ifrågavarande. Jag anser 
det sannolikt, att sjön uppfattats som »hufvudet» (-höfden : fsv. 
bravo!), isl. haufuä; jfr tve-, månghöfdad3  o. s. v.) till den ur 
sjön utfallande ån, hvars förnämsta characteristicuun tycks vara 
tre små sjölika utvidgningar af ett slag, som möjligen i äldre 
tider kallats öl, identiskt med grundordet i namnet å den till 
storlek ock form snarlika Elen (se för öfrigt d. o.) — Fsv. *Elhofpe. 

Elingen (Gran s. 399 [1754]) Ramnäs sn, Snäfringe hd 
Vstml.; att dömma af kartan nu urtappad, men namnet lefver 
kvar i gårdsnamnet Elingsbo. Namnet kan vara en atledning 
på -ing- (1. -ung-) af det under Elen behandlade ordet; jfr Mal-
men : Malmingen 0. s. V. 

Ellern el3ler2n (Ellem Hermelin 1818; Elaren Crxlius s. 
392 [1748?, 1774]) Mörlunda sn, Aspelands hd Kim. : Ellarebo 

Rz s. 444. Ordet eldmörja är sannolikt ombildning af ett. 
fsv. *ömyria, is!. eimyrja eimr (se Emmern); jfr Kluge KZ 26: 84, 
Nor. Sv. lm. VI. 5: 9. 

Jfr Eldansnäs : Eldan, Lienshyttan : Lien m. fl.; se afd. II, IV. 
Se Nor. Aschw. gr. § 178. 
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(GS, 3 Ö 37).1  Den hos Croelius förekommande formen med ett 
1 torde icke hafva återgifvit ett gängse uttal; med afseende på 
-aren jfr Illaren å samma sida hos Cr2elius som namn på sjön 
'nem Enligt uppgift motsvaras namnet »möjligen» af ett riks-
språkligt *Ellaren. Sannolikt bör det sammanhållas med sjönamnet 
Bidan ock under detta anförda namn. Fsv. *Eldhir (Ellern) : 
*Eldhe (se Eldan) = fao. Aspir : Aspi 0. g. v. (se öfversikten). — 
Från Långseruds sn, Gillbärgs hd Vrml., har meddelats, att där 
finnes en sjö Eldaren, hvilkens namn af allmogen uttalas »Bern». 
Jag känner ej, om målets ljudlagar tillåta en sammanställning 
med sjönamnet Eldan ock Ellern. 

Elmaren, se Älmaren. 
Elmten, se Ihnten. 
Elten, se liten. 
Emmern em3mer2n 1. Emmaren em3mar2n 2, Öfre ock 

Nedre (Emmern GS 3 Ö 36; Ämmern Tham Link. s. 26) 
Oppeby ock Hycklinge s:nar, Kinds hd Og. : Embricke, väl 
sammansatt af sv. dial. eke 'ekhult o. d.', alltså närmast att 
jämföra med Flasbjörke 	*Flats-) : sjönamnet Flaten ock ett 
af björk på analogt sätt bildat ord (jfr isl. birke), samt med fsv. 
Frilleboke : sjönamnet Frillens. Namnet hör tydligen till fsv. 
ember, eem m. 'imma', isl. eimr 'dimma, rök', no. eim 'ånga', 
da. em ock förutsätter ett fsv. *Emir, isl. *Eimir. Det är så-
lunda nära besläktat med det likaledes östgötska sjönamnet 
Ämmern, för hvilket man dock på grund af uttalet äm4mern 
har att ansätta den fsv. formen *Ember, isl. *Eimr. 1 det sist-
nämnda ordet föreligger sålunda den fsv. nominativformen af 
ömber oförändrad; det föregående däremot är en la-stam. *Em-
ber -› Ämmern, men *Emir  --> Emmern. — Fsv. ember, eem ingår 
i flera svenska namn på vattendrag, sålunda utom i det nämnda 
Ämmern i sjönamnen Emsen, Immen 2, Ämmen, Emsjön (GS 

Detta gårdnatnn måste ha uppstått eller erhållit sin nuvarande 
form i första sammansättningsleden efter den tid, då fsv. *Eldhir er-
hållit afledningsändelsen -aren. Jfr däremot Darsbo : Dagaren, Enars-
torp : Enaren, fsv. Hallarso : Rallaren (alla med -s!). Se öfversikten 
under II, 2. 

Om förhållandet mellan dessa uttalsformer se under Fälaren. 
Emellertid kan icke Embrioke vara direkt utvecklat ur det fsv. 

*Emi(r)söke, som måste förutsättas för gårdnamnet, därest den här 
gifna tolkningen af sjönamnet är riktig. 
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4 Ö 31 Uppl.), Emtjärn. (2 V 34 Bob.), vidare i Ämån 1  Små!., 
i fsv. tid kallad Eem (1320 enl. SD 3: 477), Emmaån, Lerbäcks 
sn, Kumla hd Nke, samt en lika benämnd å i Bo sn, Skyllersta 
hd Nke, ock Hällestads sn, Finspånga läns hd Og., nu Hälle-
stadsån, i äldre tid med osammansatt namn, hvilket framgår af 
gårdnamnet Emma samt af Ema(qvarn) (1563)2. Hit för jag 
äfven det sjönamn, som ligger till grund för det forna socken-
namnet Embeskog (1540)3, Svanskogs sn, Tössbo hd Dalsl., 
hvaraf nu Emneskogssjön (GS 1 V 33). Jfr de närliggande 
Edsleskog, Svanskog ock Ånimskog, hvilka namn äfvenledes 
äro sammansatta med sjönamn. Liknande betydelse 'dimsjön' 
o. s. v. hafva Dimlingen, Immeln, Åmmen, immelången, Ång-
sjön, fsv. sockennamnet Neevilsio 4  (se under Näfvergården) m. fl. 
Älfnamnet Eem (Ämån) påminner om de under art. Eösinimen ock 
knimelången uppvisade likabetydaude fsv. åuamnen -*Ima ock Ama. 

Emsen. 
Stora ock Lilla, em4sen (Lotter c. 1750, Fernow s. 16 

[1773], Björkman s. 106 [1842], GS 1 V 32, 1 Ö 32) Fryke-
ryds an, Kils hd, ock Grums sn, Grums hd Vrml. 

em5sen2  1. Im3sen2  (GS 1 Ö 31) Öfre Ulleruds an, Kils 
hd Vrml. Uttalsformen med i är att förklara som sjönamnet 
Immen 2 *- äldre Emmen. 

Namnet kommer af fsv. ember, eem m. 'imma' ock såsom 
senare led antingen fsv. -sio eller suffixet -si, hvilket är säkert 
uppvisat från fsv. sjönamn ock fno. fjordnamn: jfr under Alsen, 
Bjärsen, Flaxen, Ramsen, Vixen, hen ((jen) o. s. v. Se för öfrigt 
Emmern. 

Enaren e3nar2n. 
1) (GS 4 Ö 34) Björkviks sn, Jönåkers hd Sdinl. : Enars-

torp (1823), Enstorp (GS 4 Ö 34). Formen Enarstorp har upp-
kommit genom en kompromiss af fsv. *Eni(r)sporp ock den yngre 

Känd under detta namn först i Näfvelsjö sn, enl. M. Stolpe 
SG111 Ab 14: 6. 

Erik XINT:s nämnds dombok s. 88. 
Styffe Un., s. 147. 
Ämån börjar, som nämnts, erhålla detta namn just i Näfvelsjö sn. 

Enligt äldre uppgifter skall Näfvelsjön vara en af älfvens källsjöar. 
Någon dylik sjö är mig emellertid obekant, men att den har funnits, 
visar det fsv. sockennamnet Ntevilsio. Ämån (= fsv. Eem) ock detta 
sjönamn skulle alltså ha samma betydelse. 
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sjönamnsformen Enaren. Om gårdnamnet uppstått under den 
tid, denna senare form blifvit enahärskande, hade det säker-
ligen lytt Enar(a)torp; jfr Ellarebo : sjönamnet ELlern. Med 
Enarstorp böra sammanhållas fsv. Hallarso under Rallaren, 
ä.-nsv. Darsboda under Dagaren m. fl., hvarom utförligare i 
öfversikten under II, 2. 

(GS 4 Ö 34) Lunda sn, Jönåkers hd Sdml. 
(GS 6 Ö 32) Öster-Åkers sn, Åkers skeppslag Uppl. 

Ordet är bildat af trädnamnet fsv. usv. en, jfr isl. einir 
o. s. v. Sjönamnen Enaren : Enen = Björkaren : Björken = Eka-
ren : Eken = fno. *Aspir:  sv. Aspen o. s. v. Af samma ord 
hafva dessutom följande sjönamn uppkommit: Enegren, Enehagen, 
Eningen samt Ensjön 1, Entjärnarna (GS 3 Ö 31), Engöl (4 Ö 
35). Ett fsv. *Enesio förutsättes af gårdnamnet Enesiohult (1402 

SD NS I), nu Enshult, Malgesanda sn Og., ock ett fda. 
"Ensio af sjönamnet Ensyokalf (Valdemar II:s jordebok; se Kalf-
ven). Af samma trädnamn är äfven no. älfnamnet Ena, fno. 
Bina bildat 2. 	Fsv. *Enir, motsvarande isl. *Einir. 

Endgarn, se Intim. 
Enegren e3negre2n (GS 3 Ö 37) Kråkshults sn, S. Vedbo 

hd Smål.; är egentligen blott en liten utvidgning af sjön Bällen; 
af trädnamnet en, ene (se Enaren) ock gren, motsvarande fao. 
grein, hvilket ord enligt Rygh NG Indl. s. 29 äfvenledes ut-
märker en utvidgning eller förgrening af älfvar o. d. Denna sam-
mansättning är fullt analog med fsv. gårdnamnet Algreen (1447), 
nu (ock redan l500) Algrena (Nke); jfr äfven fsv. Yfragren 4, 
nu Öfver-Gran (Uppl.). Jfr för öfrigt under Måsegren, imgren. 

Enehagen e3neha2gen (GS 1 0 37) Orsås sn, Kinds hd 
Vg. : Enebo ; af trädnamnet en (se Enaren) ock hage, fsv. hagi 
eg. 'inhägnat stycke land'; jfr Toften ock sammansättningarna 
med -gården; se för öfrigt Hagsvarten. På grund af gårdnam-
net Enebo har man grundad anledning för det antagandet, att 
sjön i äldre tider hetat Enen (= följ.) 1. dyl. Jfr Tostholmen 
(: Tussered) samt äfven Hårsåsen. Något skäl att sammanställa 
ordet med ags. ånhaga 'ensamstående' torde icke föreligga. 

GS 1 Ö 49,2 V 34, 4 6 34,1 Ö 31,3 Ö 31 2 ggr. 
Rygh NG 3:351. 
Vadat. kl. jordeb. ss. 218-219. 
SD 3: 269. 
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Enen (Lotter c. 1750) Älfdals hd Vrml.; kallas nu Stora 

Ensjön (GS 1 Ö 31). Jfr liknande namnbyten under Asken 
(Lotter), nu Askesjön, ock Gran, af hvilka sjöar en numera kallas 
Gransjön. 

Eningen e3nigen2  (GS 1 V 36) i gränsen mellan Seglora 
ock Bollebygds s:nar, strax söder om Viaredssjön Vg. : trädnamnet 
en (se Enaren, Enen). Jfr Löningen. Knappast kan namnet där-
emot föras till ett ord motsvarande fno. einangr 'bärgpass, djup 
tvärdal', hvaraf no. gårdnamnet Ena,ngen (Rygh NG 4: 89). 

Envetten, Stora, en3vet2ten ..(»ennvetten») (Enveten GS 5 
Ö 33), liten sjö i Vårdinge sn, Oknebo hd Sdml. Det ligger 
nära till hands att med tanke på betydelsen af sjönamnen lafven, 
Illern, Parsen, Trätten o. a. härleda namnet från ä.-nsv. sv. dial. 
envet(t)en 'envis'. Detta ord synes visserligen — att dömma af 
uppgifterna hos Rz s. 120 — vara inskränkt till Götaland (med 
Värmland) ock Närke, hvarförutom det förekommer på Gotland 
ock i danskan. gen enligt mig lemnad uppgift begagnas det 
äfven i Södermanland, ehuru min meddelare ej hört det i spe-
ciellt den trakt, hvarom här är fråga. 

Erkan eller enligt uttalet Ärkan är5kan2  (Erken Tham Nyk. 
s. 22; Erkan GS 4 0 34), nu nästan helt ock hållet igängrun-
dad sjö i Lunda sn, Jönåkers hd Sdml. Med afseende på for-
men -an, hvilken i Sdml. är ytterst vanlig, se Edslan ock öfver-
sikten. Ordets etymologi behandlas under art. Järken. 

Erken 1 ock 2, se resp. Erkan ock Järken. 
Erlången e'rloB2gen 1. Ärlången ä3rlog2gen (så enligt upp-

gift allmogens uttal). 
(Erlången Hermelin 1810, GS 3 Ö 35) Horns sn, Kinds hd Og. 
(Erlången Tuneld s. 115 [1741], Lotter c. 1750, Brooc-

man 2: 245, 300 [1760], GS 3 Ö 35) stor sjö i Grebo ock Svin-
stads s:nar, Bankekinds hd Og. 

Jag ser i detta ord en sammansättning med adj. lång (se 
Lången) ock fsv. ör, motsvarande isl. eir (i sammansättningar 
med ljudlagsenligt : århjalmr), ags. år, f ht. år (jfr ty. adj. ehern) 

germ. aiz-1  = lat. aes, sskr. givas'. Betydelsen af dessa ord är 
visserligen vanligen 'koppar'; se Schrader Reallex. s. 488. Här 

1) Ordet är säkerligen inhemskt gertnanskt, liksom hela serien beror 
på ett inhemskt indoeuropeiskt grundord. Af annan mening är emellertid 
Kauffulann ZfdPh 31: 395; jfr häremot Schrader anf. st. 
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ha vi emellertid att utgå från den alfmännare af 'malm'. Sjö-
arna skulle då ha fått namn på grund däraf, att man där i äldre 
tider hämtat sjömalm. Så har också enligt uppgift säkert varit 
fallet åtminstone med Erlången 1. Sådan finnes för öfrigt enligt 
Tham Link. s. 59 i flera östgötasjöar såsom Sommen, -bunden, 
Järnlunden, ehuru den icke tillgodogöres. Konsten att bearbeta 
sjö- ock myrmalm var med all sannolikhet redan under hedna-
tiden bekant för våra förfäder 1. Samma ord ingår väl äfven i 
Ersjön (SGU Aa 40: 13) Vg. Erlången : Järken : Ersjön = Tjur-
Ängen: Tjurken. : Tjursjön = Virlången : Virken. : Virsjön =--(?) 
Örlången : Örken : Örsjön. Jfr för öfrigt under Järnlunden, 
Malmen, Malmingen, Ärtingen. 

Err, Erran, se Ärr. 
Ersimmen, se liksimmen. 
Ethöfden, se Elhöfden. 
Ettern et3ter2n (Ettern GS 3 Ö 35; Eftern Lex. 5: 343, se 

nedan) Oppeby sn, Kinds hd Og. Sjön anses ha kallare vatten 
än någon af socknens öfriga sjöar. Det lider sålunda icke nå-
got tvifvel, att icke namnet är en bildning af sv. etter, isl. eitr 
o. s. v. ock sålunda betyder 'den etterkalla' 2. Detta ord utta-
las i traktens dialekt med samma vokalljud som sjönamnet. 
Den i Lex. 5: 343 angifna formen Eftern har sålunda ingen 
motsvarighet i målet : prep. efter uttalas där ätter. — Af sv. 
etter är äfven namnet Ettersjön bildat äfvensom flodnamnet 
Atran3. Med afseende på betydelsen jfr under (fsv.) Friski, 
Kallen, Svalen. — Den fsv. formen har, att dömma af ordets nu-
varande akeent, varit *Etre, isl. *Eitri, alltså etymologiskt iden-
tisk med fno. fjordnamnet Eitri4. 

Se Montelius Sv. hist. 1: 330. 
Jfr isl. eitrsvalr om oceanen, eitrktidd om en älf. Se äfven 

Milllenhoff Altertumsk. V. 1: 117 följ., där V2luspås 'eitrdala.  uppfattas 
som betydande 'etterkalla dalar'. Till denna tolkning ha de flästa for-
skare — med allt skäl — anslutit sig; se Meyer Völuspå s. 165 ock där 
citerad litteratur. 

Ätran, ofta uttalat Ättran (äfven Etraän. Bexell 2: 215), fsv. 
Ethra (SD 1: 101 från 1177), Edrte (SD III från 1315), motsvarar 
no. älfnamnet Eitra (Strom Undin« 2: 139, Rygh NG 2: 315, Studier 
s. 	32) ock f ht. Eiteraha (Förstem. 2: 31); jfr äfven flit. Eiterbah. 
Med afseende på ä-ljudet jfr dial. ätter 'etter' ock fsv. tetar- Cod. Bur. 

Om detta se Rygh Stud. s. 32. 
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Exen, se lixen. 

Fagersjön, se Frillen. 
Falken fal4ken (Radloff 2: 109 L1805], GS 6 Ö 31) Lohärads 

sn, Lyhundra hd Uppl. Med tanke på de sjönamn, som äro bil-
dade af namn på foglar, såsom Alken, Hägern, Svan m. fl., 
kunde man ju vara frestad att föra ordet till fsv. falke, isl.' 
falki, fht. faloho o. s. v. 'falk'. Häremot talar emellertid den 
omständigheten, att fsv. falke med all sannolikhet är lånat ock 
att det i alla händelser icke synes ingå i fsv. ortnamn; därvid 
är dock att märka, att det enligt Rygh NG Indl. s. 31 före-
kommer i no. gårdnamn. Snarare innehåller ordet liksom så 
många andra sjönamn ett färgadjektiv. Enligt uppgift har sjön 
grumligt vatten. Jag anser det vara bildat af det fsv. adj. *fal 
'blek', som ingår i v. falna ock sbst. falaska, motsvarande isl. 
f•glr, ags. fealo (eng. fallow), fsax. falu, fht. falo (ty. falb) 
o. s. v. Samma adj. uppträder möjligen äfven i Falsjön (GS 
5 Ö 32) Sdral. Om k ursprungligen tillhör adjektivet eller sjö-
namnet, kan ej med bestämdhet sägas. För förstnämnda möj-
lighet talar sv. ock no. dial. falke m. 'falaska' samt ty. faleh 
'ko', hvilka båda ord hafva nämnda färgadjektiv till grundord; 
för den andra däremot k-suffixets ymniga förekomst i sjönamn. 
Skulle MIICH ha rätt i sin härledning af fogelnamnet falk (MIA 
40: 297) ur nämnda adj., vore ju i alla händelser orden ytterst 
nära besläktade; men för egen' del kan jag ej biträda denna 
hans mening. Med afseende på ordets betydelse erinras för 
öfrigt om sjönamnen Blanken, Bleken, Jälken (: fht. elo =Fal-
ken : fht. falo?), Märken. Vidare må som en möjlighet an-
föras, att sjönamnet icke direkt bildats af stammen fal-, utan af 
namnet på den älf, som förbinder sjöarna Altan ock Falken. 
Denna har i äldre tider kunnat heta Fala (= det af Rygh NG 
3: 176 omnämnda fno. älfnamnet Fala), hvaraf sjönamnet Falken 
bildats; jfr i fråga om bildningssättet Silken, Tjurken, Virken 
o. s. v. — Slutligen anmärker jag, att en härledning af fala 
'slätt' för detta ord synes mindre sannolik. Jfr dock Slätten. 

Farlången fasrloegen (GS 2 Ö 40) delvis inom Glimåkra 
sn, Ö. Göinge hd Skå. I närheten är sjön Vielången belägen. 
Namnet kommer af adj. lång (se Lången) ock stammen i v. fara; 
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sannolikt af isl. ful. dial. far n. 'farled' eller fsv. far f., isl. fr  
f. 'färd'; jfr Färingen. Samma starn ingår äfven i Farsjön (GS 
2 Ö 39, 1 V 36) ock no. Farsjoen (Rygh NG 3: 9). Emellertid kan 
man äfven tänka sig, att sjön har namn af den genomflytande 
ån, som i tkv. (fda.) kunnat heta Far = fno. älfnamnet F9r1. 
På analogt sätt äro nämligen säkert sjönamnen Asp-, Säfve-, 
Vese- ock Ammelängen uppkomna. För öfrigt bör art. iklången 
jämföras. — Fsv. *Farlanger. 

Fatburen (Fatburen SGU Aa 18: 14; Fataburssjön Lex. 
4: 176) Kärnbo sn, Selebo hd Sdml.; höll redan år 1865 på att 
försvinna. Jfr Fatbursjön å Södermalm i Stockholm, hvilken 
genom människors åtgärd blifvit helt ock hållet utfylld (SGU 
Aa 6: 10). Ordet är bildat af.  ä.-nsv. fatebur, fsv. fatabur 'för-
rådskammare, i synnerhet klädkammare'. Då i sjön bedrifvits ett 
lönande fiske, anser jag det säkert, att till grund för namnet legat 
ungefär samma tankegång som den, hvilken gifvit upphof till 
det stundom förekommande namnet Matkroken (se 2dadkroken) 
eller namnet »Herr Öknas visthus» på sjön Misteln'. 

Fegen fe3gen2  1. fe9en2 3  (Faien Blaeu 2 : mellan ss. 29-
30, å ett aftryck af Burei karta Gothia, samt å 2: 33 [1663]; 
Fägen Tuneld s. 246 [1741], Hermelin 1808; Fegen Hermelin 
1809, Wieselgren 3: 115, GS 1 Ö 38 o. s. v.), stor sjö på grän-
sen mellan Kinds hd, Älfsborgs län, ock Västbo hd, Jönköpings 
län. Sjöns östra del kallas stundom Östfegen, den västra Väst-
fogen. Den förstnämnda omnämnes i det s. k. Danaholmsför-
draget »i öst fyg5i», »or öst fyg5i» (VGL IV. 10, SD 1: 30); 
äfven anföres två ggr fyg5is nie, där handskr. G. har fyghpis 
wip. Att härmed menas sjön Fegen ock icke, såsom Styffe Un, 
s. 103 antager, Färgen, framgår till full evidens bl. a. af Val-
demar II:s jordebok, där »i fyghthi» förekommer. Man får väl 
sålunda antaga, att det nuvarande namnet är en — dock mycket 
gammal — folketymologisk ombildning af det gamla namnet 
Fyghpir af samma art som sjönamnet Tåkern af fsv. pughn. 
Möjligt är ju äfven, att de båda namnen lefvat vid sidan af 
hvarandra i de båda landskapen. Om härledningen af Fyghpir 

1) Rygh NG IV. 1: 122. 	2) Tuneld (I) 2: 9 (1786). 
3) Denna uppgift stammar från västgötasidan; det gamla västboitiska 

uttalet af sjönamnet återges väl af den hos BUREUS förekommande 
formen Faien; jfr smid. faj(g) 'feg' Rz. 
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se d. o. Det andra namnet Fegen innehåller säkerligen fsv. 
adj. fegher 'dödsinvigd' o. d., motsvarande fai3ian sunu Rökst., 
is!. feigr, ags. Våg% fsax. ftågi 0. s. v. (=- nsv. feg, hvars betydelse i 
riksspråket rönt inflytande från tyskan). Namnet återfinnes äfven i 
jämtl. ånamnet Ffegh aan (1354), Ffeighann (1537), af Nord-
lander Sv. lm. XV. 2: 3 likaledes ställt till feg : det har, säger 
nämnde förf., »bär, såsom ofta sker, ansetts vara av någon andemakt 
bestämt, att årligen en eller annan människa skulle omkomma i 
strömmen». Jag vet ej, om man får antaga, att sjönamnet Fegen 
har alldeles samma föreställning att tacka för sin uppkomst. 
Kunde man ej möjligen snarare tänka sig, att det betydde »de 
dödsdömdes eller dödsinvigdes sjö» i den meningen, att sjön be-
traktats som helig (se Bälgen) (Sek att i densamma människor 
kastats som offer? — Ordet är sålunda hvarken att direkt 
ställa till germ. adj. *faiha- 'fientlig' = ags. fåh, fåg 'fredlös', 
ej häller till germ. *faiha- 'mångfärgad, brokig' = isl. får, ags. 
fåh, fåg 1. — Namnet *Fegher synes i fsv. (fda.) tid ha burits 
af Fessjön (GS 1 V 37) på gränsen af Fjärås sn, Fjäre hd 

1) Man kunde ju dock tänka sig, att sjönamnet innehölle en Ver-
nersk växelform till germ. faiha- 'fientlig' o. d., anslutande sig till den 
betydelse, som uppträder i got. faih n. 'bedrägeri', preuss. popaikå 
'han bedrager', till hvilka ord de flästa äfven ställa ags. fokne 'be-
dräglig, otillförlitlig' (filmen 'bedrägeri'), fht. feihhan, fsax. fökni ds. 
(Nor. Urg. lautl. s. 165, Uhlenbeck Et. wb. d. got. apr., s. 37). 
Namnet skulle då betyda 'den bedrägliga' l. dyl.; jfr Drögen. 	Åfven 
genom germ. faiha- mångfärgad, brokig' är det möjligt att komma till 
samma betydelse. Om nämligen ZUPITZAS sammanställning (Germ. gutt. 
s. 161) af fslav. peg'b 'brokig' ock de ofvannämnda ags. fkbone 'be-
dräglig' o. s. v. träffar det rätta (jfr motsvarande betydelseutveckling 
hos lat. varius), hade man här en parallell till utvecklingen faiha-
'brokig' : Fegen 'den bedrägliga, falska'. — Mot dessa båda i förbi-
gående framställda möjligheter talar emellertid — utom att de båda 
sammanställningarna i flera afseenden väl mycket sväf va i luften — 
jämtl. älfnamnet Feghaan, som man ej har anledning att skilja från 
Fegen eller från fsv. fegher. Om nu detta adj. i sin tur är på mer 
eller mindre långt håll besläktat med något af de gorm. adj. faiha-
(eller kanske med båda, då trots olikheterna i konsonantismen en ock 
annan icke anser det omöjligt, att de höra tillsamman; jfr Uhlenbeck 
anf. arb. under filufaihs, Et. wb. d. altind. spr. s. 167), är något som 
vi ej här ha skäl att inlåta oss på. Den gamla sammanställningen af 
germ. *fai3la- 'feg' ock *falla- 'brokig' o. d. söker Zupitza Germ. gutt. 
s. 189 uppehålla under hänvisande till eng. marked (for death). 
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Hall. : Fixhult (Fixhult : *Fegher = Finshult : sjönamnet Fenen 
= Lishult : Leksjön, se Leken). — Fsv. *Fyghpir, *Fege, motsva-
rande isl. *Fyigbir, "Feigi. 

Felingen fe311gen2  (Stora Fellingen Grau s. 400 [1754]) 
Ramnäs an, Snäfringe hd Vstml. Sjön är nu uttorkad. Den 
skall enligt uppgift, som nämnts, ha hetat Felingen, ej Fel-
Ungen. Samma ord ingår i sjönamnet Lefelingen, egentligen 
Lilla F.; se för öfrigt d. o. ock Filingen. 

Femlingen fem3liBen2  (Femblingen Lotter c. 1750, Her-
melin 1809, HyWn-Cavallius 1: 66 m. fl.; Femlingen Rogberg 
e. Ruda s. 353 [1770], GS 2 Ö 39), ganska stor sjö mellan Vire-
stads ock Härlunda socknar, Allbo hd Små!. : Femlingehaft, år 
1629 skrifvet Fimlingahult'. Ordet uttalas som nämnt med 
slutet e-ljud, enligt uppgift med samma ljud som räkneordet 
en (men icke som rtim). Namnet kan säkerligen icke återföras 
på den stam föm- ± feim-, som ingår i sjönamnet Femmen; 
sjönamnet Elen uttalas nämligen af allmogen oftast 011en. 
Skrifningen Fimlingahult visar hän på en stam firn-. Jag an-
tager, att namnet är en bildning på diminutivsuffixet -Ung af sv. 
'dial. femmer 'flink, snabb, rask', no. flm, isi. fimr 0. s. v., om 
hvilket ords härledning se LidU Bezz. Beitr. 21: 95. Besläktat 
är fno. fjordnamnet *Fimangr2, jfr no. Fömangr3. I fråga om 
betydelsen erinras om de under Svinnaren anförda sjönamnen; i 
fråga om bildningen se Döpplingen, Islingen, Nylingen. Formen 
Yemblingen beror på samma process som fsv. himblar <— him-
lar o. s. v. — Den af en meddelare föreslagna tydningen af 
namnet såsom härledande sig från de färn nordliga vikarna af 
sjön är af ljudliga skäl mycket osannolik. — Fsv. *Fimblinge 
(ej "Fimblinger; jfr Fimlingahult). 

Femmen fem4men, af allmogen vanligast uttalat fam4raen 
(Femmen Wieselgren 3: 97, GS 1 Ö 38; äfven Femsen Allvin 
Västbo s. 160; Femsjön Hermelin 1809, Wieselgren) Femsjö sn, 
Västbo hd Smål. Detta sjönamn ser ock hör man vanligen härledas 
ur räkneordet film : »sjön har två sjöar öfver sig ock två under 
sig i samma vattenled» (Wieselgren). Mot denna härledning ut- 

Hylth-Cavallius 2: 368. 
2) Anfört af Rygh Stud. s. 80. 	3) Rygh Stud. s. 73. 
Sv. landsm. XX. 1. 
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talar sig dock Smålands Beskr. (under Pemsjö) under påvisande 
däraf, att räkneordet uttalas med ä-ljud, men sjönamnet med 
samma a-ljud som förekommer i hamm 'hem', ran 'ren'. För 
språkmannen är det sålunda klart, att ordet i äldre tid haft -ei-
i stammen. Från ett af M. A. Elmbladh i Sv. lm. II. 9: 31 följ. 
anfört språkprof från Femsjö socken meddelar jag: hata 'heta', 
manen 'menen', ane 'ena' (:räkneordet en); om stamvokalens 
ursprungligen diftongiska karakter kan sålunda intet tvifvel 
råda. — Sjönamnet är för öfrigt betydligt tidigare uppvisat, än 
ofvan angifvits, nämligen i namnet på den socken Femsjö, där 
sjön är belägen: detta skrifves nämligen år 1386 Feemsrydh 
(Styffe Un.2  s. 157), äfven Fimsith (jfr Becksid s. 169, nu Bils-
heda : bäck, ån som rinner genom socknen). Att ö här öfver-
gått till as, beror på dess ställning framför dubbelkonsonant; jfr 
ett analogt fall under Edslan. — Detta sjönamn Femmen anser 
jag bildat af det i fsv. för öfrigt icke uppvisade germ. *faimaz 
m. 'skum' = fht. feim, ags. fåra. (eng. foam); jfr no. feime m. 
'fedthinde, fed eller klwbrig vxdske, som flyder ovenpaa van-
det' Aas., no. feim n. ds. Ross. Af samma stam kommer väl, 
såsom RIETZ förmodar, sv. dial. femma f. 'lös jord med fin sand 
ock rödlera; oduglig åkerjord, jäsjord' = no. feima (se Rom). 
Namnet betyder sålunda 'den skummande sjön, skumsjön'; jfr 
de möjligen likbetydande Froden, Frödingen. Formen Femsen för-
håller sig till Femmen. liksom Alsen till Alen o. s. v. Formen 
Femsjön är etymologiskt identisk med no. Femscen Småle-
nenes amt. — FsV. *Pömber. 

Fenen fe4nen (Fenen GS 2 Ö 381) Ryssby sn, Sunnerbo 
hd Smål. : Finshult. Ordet utgår tydligen från en (maskulin eller 
neutral) a-stam fön-, motsvarande urgerna. *falna-. Framför 
dubbelkonsonant har i Finshult i uppstått ur ö. Namnet kan 
sålunda ej sammanställas med isl. fen 'träsk o. d.', motsvarande 
sv. fän (jfr Rz s. 135), hvilket ord däremot ingår i namnet 
Fängölen, gårdnamnet Fänet i Kalmar län, just i den lands-
ända från hvilken enligt Rz detta gamla ord är uppvisat (Rz 

1) I Lex. 5: 513 nämnes en sjö Finnern såsom gränssjö till Ryda-
holms socken, hvarmed emellertid tydligen här behandlade sjönamn 
åsyftas; om något motsvarande uttal af namnet har jag dock ej er-
hållit upplysning. 
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använder dock stafningen fen), samt i Pänsbodasjön (GS 3 Ö 
32).: Pänsboda Vstml. ock no. Fensjoen (se Rygh NG 3: 245). 
Däremot stämmer det formellt till sv. dial. fön u. 'agn, borst 
på korn; smula' 1  (Rz, Ant. tidskr. 2: 162). Jag antar, att namnet 
är etymologiskt identiskt med detta ord, ock jämför i fråga om 
betydelsen de ofvan behandlade sjönamnen Agnaren, Axaren, 
Axen, Borstingen. Dock är mig anledningen till namnet obe-
kant: sjön är icke särskilt liten eller obetydlig, ej häller kan 
gärna -- såsom i fråga om Borstingen varit fallet — formen ha 
gifvit upphof till benämningen. Jfr Findeln. 	Fsv. *Fön-, is!. 

Fengen, se Fängen. 
Fervilen, se Färviln. 
Fetbjörken fe3tbjör2ken 1. Fettbjörken feetbjör2ken 2  

(Fältbjörken Gran s. 527 [1754]; Fettbjörken Tham Vest. s. 155, 
erS 3 Ö 31 samt enl. uppgift) Gunnilbo sn, Skinnskattebärgs hd 
Vstml. Formen Fält- hos Grau kan möjligen bero på tryckfel 
för Pätt-; sådana finnas många i boken, men de flästa synas 
vara angifna i tillägget. Dock tyckes det mig sannolikare, att 
här två parallella ock tämligen synonyma benämningar före-
komma. Den ena hör till det först i början af 1500-talet upp-
visade, från ty. lånade fält (= fsv. -fllder i sammansättningen 
urficelder) ock är sålunda troligen den yngre. Den andra, tydligen 
af äldre datum, innehåller enligt min mening ett dialektalt *fet f. 

fsv. fit 'sidländ jordsträckning vid vatten', förekommande i ort-
namn (se Sdw.); jfr jämtl. fettje Rz, isl. no. fit. Ordet är icke 
ovanligt i nordiska ortnamn; jfr t. ex. Fittja, gästgifvaregård 
nära Stockholm Sdml., fsv. Peetstadhce, nu Fäste Ymt1.3, samt 
no. gårdnamnet EetbEekken4. Båda namnen äga en motsvarighet 

Detta ord ingår enligt min mening i sv. kofen, i uttr. 'inte 
ett kofbn'; jfr sv. dial. 'allri fen', 'inte ett fen'. Detta koMn har 
uppstått ur det t. ex. i Sdml. förekommande kornfena, som i äldre tid 
akcentuerats kornfkma. På samma sätt har som bekant sv. manet upp-
stått ur ett äldre marnEet, egentligen 'hafsnässla' med tonvikten på 
senare stafvelsen. 

De båda olika uttalsuppgifterna härleda sig från olika håll: en 
af mina meddelare framhåller emellertid uttryckligen, att första leden 
uttalas fet-, ej fett-. 

8) Nordlander Sv. lm. XV. 2: 5. 
4) Rygh NG 3: 94. 
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i benämningen å den i närheten liggande sjön Myrbjörken : myr 
'kärr' o. d. Med adj. fet har ordet sålunda intet att skaffa. 
Om sista sammansättningsleden se Björken. 

Filingen fi3ligen2  (GS 3 Ö 37) Hyena sn Kim. : Filings-
hult. Härledningen af detta namn bör behandlas i samband 
med det tydligen etymologiskt identiska fsv. Filunger (»in stagno 
dicto ffilunghe», jfr filinxebro SD III från 1337) i Kisa sn, 
sannolikt nuvarande sjönamnet Föllingen, samt det sjönamn, 
som förutsättes af det jämtl. sockennamnet Filinge (1410); se 
under Föllingen. Jag antager, att detta ord, fsv. Filunger eller 
Filinger, är ett jämförelsenamn af samma art som t. ex. sjönamnet 
Billingen ock har afseende på sjöns form. Det är liksom sjö-
namnet Fjälaren bildat af germ. stammen fel- i sv. dial. fjäl, 
sv. fjöl, fsv. fil, fiol, isl. fj21, fila o. s. v. 'bräde' ock har så-
lunda samma betydelse som det rotbesläktade sjönamnet Spillen 
(indoeur. [s]p-), hvilket hör tillsammans med sv. spjäll, isl. 
spjald, got. spilda 'bräde, tafla'. Hit böra sannolikt äfven föras 
de vstml. sjönamnen Felingen, Lefelingen. Filingen : Fjälaren 
= fsv. sjönamnet *Skilinger : Skälen (se d. o.). Af samma stam 
finnes den analoga, men i förhållande till vårt namn själfständigt 
uppkomna bildningen isl. filungr 'bordarbejder' Fr.2  I fråga 
om betydelsen må jämföras Bjälken, Sparren, Steekaren o. S. v. 
— Alltför långsökt ock af andra skäl osannolik vore en här-
ledning af namnet ur gr. re/c4, nå1 /416;1. 

Fillbon (GS 2 Ö 34), en ytterst liten, numera möjligen ut-
torkad eller urtappad göl i Tivedens sn, Vadsbo hd Vg.; obe-
kant för min meddelare från orten. Namnet saknar i etymolo-
giskt afseende icke sitt intresse. Senare leden kan nämligen 
vara densamma som i sjönamnen Karbon, Tibon (nära Tisaren) 
samt i fsv. Spaäesbon (»or spadabonne»), nu Spa(de)bo, VGL 
IV. 10, hvarom se närmare under Spaden. Detta -bon har uppstått 
.ur -boan 	-botn (= sv. botten); jfr om analog ljudutveckling 
A °betonade stafvelser Nor. Aschw. gr. § 266. Fillbon betyder 
alltså egentligen 'Fill(sjöns) botten' 2, Tibon 'Ti(sjöns) botten' 
o. s. v. Orden äro sålunda direkt att jämföra med sjönamnen 

i) Om ordet se närmare Prellwitz Bezz. Beitr. 22:102. 
2) Numera finnes icke någon sådan sjö, men de små gölar, af 

hvilka trakten att dömma af kartan är öfversållad, synas vara lenmingar 
af en större vattensamling. 
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örsyo botn Faurås hd Hall. (Valdemar 	jordebok 1) ock 
Vassbotten. Jfr äfven no. gårdnamnet Speerrebotn, uttalat 
apterrbånn, enligt Rygh NG 1: 364 egentligen namn på den 
vik af Vannsjoen, vid hvilken gården är belägen; vidare gård-
namnen Undebotten vid sjön Unden, Rombotten vid norra än-
dan af sjön Rommen, no. Floisbonn : fno. sjönamnet Floygir 2, 
Sjorbotn3  ock Ydersbotn : fno. sjönamnet Ygäir 4. Betydelsen 
af fsv. isl. botn är väl här densamma som i isl. sammansätt-
ningarna dal-, fjaräarbotn 'innersta delen af en dal, fjord'. Det 
motsvarande ty. boden användes i Sydtyskland om breda dal-
gångar, dock synes sjönamnet Bodensee ha ett annat ursprungs. 
Första leden bör möjligen sammanställas med sv. dial. no. isl: 
illa • 111116n- : fsv. ftelder m. 'fåll, skinntäcke', isl. feldr 'ett 
klädesplagg'. Jfr t. ex. no. gårdnamnet Skinfilli, af Rygh NG 
3: 255 ställt till no. skinfilla. Jfr äfven no. Fillfjorden, hvarom 
Rygh NG 14: 77. Ordet kan i no. ha samma betydelse som 
grundordet, men äfven den af 'lase, trasa' o. d., hvilken är den 
enda i svenskan kända (Blek. Hall., se Rz). Samma betydelse 
skulle enligt min mening äfven föreligga i sjönamnet, hvilket 
sålunda tillhörde den icke-  °betydande grupp af nedsättande be-
nämningar på mycket små sjöar, som vi i det föregående sett 
representerad af t. ex. sjönamnen Besslingen, Bålingen. Se 
för öfrigt Filten, Görvilln. 

Filten fil4ten (GS 3 Ö 36), mycket liten sjö i Kisa sn, 
Kinds hd Og. Ordet är kabske en bildning med suffixet t af 
stammen i sjönamnet Fillbon. Jfr i fråga om afledningen 
bl. a. Gulten, Multen, Öden. Frestande kan dock tyckas vara 
att ställa ordet till nåt. vila m. (= germ. filt-) i bet. 'myr, 
sumpmark'. Emot ett sådant antagande talar emellertid den om-
ständigheten, att denna betydelse icke — åtminstone för mig 
— är känd utom mht. — Fsv. möjligen *Filter. 

Findelit iin3dern 1. möjligen äfveu final:tern (Findlen 1. Fin-
delen Cr2elius s. 7 [1774]; Findelen GS 3 Ö 37), medelstor 
sjö i Vimmerby sn, Sevedes hd Kim. Ordet synes vara bildat 

VGL s. 591 (utg. af  Sehlyter). 
Rygh NG 2: 119. 	 3) Rygh NG 3: 268. 
Rygh NG 2: 198. 
Egli Nom. geogr. s. 124 (1893), Förste'''. 2: 266- (: Bodoma 

'kaiserlieher pfalz'). 
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på samma sätt som namnen å de likaledes i Kim. belägna sjö-
arna Frindeln, Grindeln, Hundlen. På grund däraf att d 
icke assimilerats med föregående n, är det troligt, att här en 
sammansättning föreligger. I senare leden ingår i så fall med 
all sannolikhet ett ord motsvarande no. dello, delo m. 'gräns-
skäl mellan gårdar' : v. deila, sv. dela. Af ett sådant ord eller 
det till grund liggande värbet äro i alla händelser följande namn 
bildade: Stora o. Lilla Delsjön (GS 1, 2 V 36) Vg., Deletjärn 
(1 V 32) Vrml. Delsjöarna äro båda gränssjöar mellan tvänne 
socknar. Hit höra vidare t. ex. no. Delbmkken, af Rygh NG 3: 196 
förklarat på detta sätt, sv. Delholmen (se GS 1 V 32), fsv. Dela-
skoger från år 1447', Huseby sn, Oppunda hd Sdual., samt fsv. 
Delafors, ett gammalt råmärke mellan Rättvik ock Orsa 2. Jfr 
i fråga om betydelsen under Skillingen, Skälen. — Om första 
leden är jag mycket osäker. Den kan vara besläktad med sjö-
namnet Funningen (afljud) eller möjligen innehålla samma stam-
ord som sjönamnet Fenen, hvars vokal förkortas ock öfvergått 
till i framför dubbelkonsonant; jfr fsv. Histra Höstra o. 5. v. 

Finnern, se Fenen. 
Finningen fin3nigen2  (SGU Aa 32: 8), tämligen betydlig 

sjö i Löfsta sn, Olands hd Uppl.; kallas vanligen Finnsjön (så 
t. ex. å GS 5 Ö 30). Jfr Finnsjön3, Finntjärn4, Finnabäcken 
från Finnakällan, Hardemo sn Nke. Finningen synes alltså 
vara en yngre bildning till Finnsjön af samma art som Däd-
lingon till fsv. Deedesio. I de flästa fall ligger säkerligen ordet 
finne (:Finnland) till grund; jfr Garpen ock där anförda ana-
logier. Men i andra uppträder sannolikt en afljudsform till det 
under Funningen omtalade ags. fundian 'ila', en i älfnamn vanlig 
betydelse. Jr fno. fjordnamnet Finnangr (Rygh Stud. s. 80) 
samt no. älfnamnet Finna, hvilket Rygh NG IV. 1: 208 sanno-
likt med orätt afleder af växtnananet finn 'nardus stricta'; jfr 
sv. finnborst, finnskägg (Fries Ordb. öfver sv. växtn.). Se för 
öfrigt under Findeln (slutet) ock Funningen. 

Fiolen fio4len (GS 2 Ö 38) Moheda sn, Allbo hd Små!.; 
strax väster om sjön Stråken. Naturligtvis har sjön på grund af 

1) Vadet. kl. jordeb. s. 260. 	2) Dipl. dalek. 1: 299. 
GS 3 Ö 39: St. o. L., 1 V 37, 4 ö 33, 1 V 32 : Finnerud, 

2 Ö 32, 1 V 31. 
GS 1 Ö 31, 1 V 31. 
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sin afrundade form erhållit sitt namn (:sv. fiol, det bekanta 
stråkinstrumentet) såsom motsättning till den närliggande lång-
sträckta Stråken, hvars namn antingen missförståtts eller också 
på skämt feltolkats. Jfr Hunn ock Valpen, &alten ock Stek-
~Alten. Ett dock icke säkert exempel på liknande namn-
gifning anföres af ,Rygh NG 2: 94, där en gård Hvitebjörn om-
talas, hvars namn möjligen uppkommit som motstycke till det 
närliggande Ljan, som man trott betyda 'Iäjon' (fno. l‘on, Mån). 
— Åtminstone i sin nuvarande form kan sjönamnet icke vara 
synnerligen gammalt: lånordet fiol är icke uppvisat från fsv. 

Fisklösen fis3k1ö2sen eller Fiskalösen fis3kalö2sen eller 
Fisklös fis3kus2s eller Fisklösan (se 10) (fno. Fiskloysar från 
1273, se nedan), namn på ett större antal i allmänhet ytterst 
små sjöar i västra delen af mellersta Sverige — sydligast Skara-
borgs län — af hvilka följande kommit till min kännedomi: 

En likabenämnd sjö synes finnas eller ha funnits i Björk-
ängs sn, Vadsunda hd, Skaraborgs län Vg., att dömma af gårds-
namnet Fiskalösen (GS 2 Ö 34). 

(Fisklösarne GS 2 Ö 34; sannolikt åsyftas en af dessa 
sjöar med den af Bergman Vadsbo s. 27 [1757] omnämnda Fisk-
lösen) tre små sjöar i Tivedens sn, Vadsbo hd, Skaraborgs län. 

Stora 0. Lilla (Fisklös GS 2 Ö 34) Askersunds sn, Sund-
bo hd Nke. 

4 ock. 5) ftskloan (Pisklösen GS 2 Ö 32) Karlskoga bärgsl.; 
åtminstone en af dem är numera god fisksjö : Fiskelösen (1628)2. 

(Fisklösen GS 2 Ö 32) Grythytte sn, Grythytte hd 
Vstml. 

Gårdnamnet Fisklösen i samma sn (strax öster om Loka-
sjöarna) tyder på en likabenämnd sjö, möjligen den som nu-
mera kallas Vitstgötesjön. 

8 ock 9) (Fisklösen GS 2 Ö 32) två små sjöar i Nke, den ena 
nordväst om Garphyttan. 

10) (Fisklösan Cederström Vrml. fiskev. nr  1677) Glafva sn, 
Gillbärgs hd Vrml. 

Som de flästa af dem på grund af sin litenhet varit obekanta 
för mina meddelare, har jag i allmänhet icke om dem erhållit några 
-uttalsuppgifter, en brist som i följd af namnets etymologiska genom-
skinlighet icke torde ha mycket att betyda. 

Norask. ark. 2: 499. 
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(Fisklösen GS 1 Ö 31) Ekshärads sn, Älfdals hd Vrml. 
(Pisklösen GS 1 Ö 31) Färnebo sn, Filipstads bärgsl. Vrml. 
fisAlksy (Fisklösen GS 2 Ö 31) Rämmens sn, Filipstads 

bärgsl. Vrml. 
(Fisklösen Cederström Vrml. fiskev. nr  199) Kropps sn, 

Filipstads bärgsl. Vrml. 
(Fisklösen Cederström Vrml. fiskev. nr  1022) Östmarks 

sn, Öfre Fryksdals hd Vrml. 
(Fisklösen GS 2 Ö 31) Grythytte sn, Grythytte hd Vstml. 

Jag har anledning antaga, att inom det område, inom hvil-
ket ofvan anförda sjöar ligga — Skaraborgs län, Närke, Värm-
land ock Västmanland — äfven några andra med samma namn 
äro till finnandes. För öfrigt erinras om Fisklösen (GS 3 Ö 30) 
i Silfbärgs sn Dalarna, Fisklösen i Vika sn Dalarna, i fsv. 
kallad Fisklesa 1, Fiskelössjön ock Piskelöstjärn (2 V 34) Bo-
husl., Fisklöstjärn Nora bärgsl., strax ö. om sjön Greken, Fisklös-
träsket Öfver-Luleå2  samt från Norge Fiskelösvandet Buskerud, 
Fiskeloisa (älf, Rygh NG 2: 393) ock — den äl st a form jag 
funnit af detta namn — fno. Fiskloysar, nu Fisklosa, tjärn 
i Arenaark, från ett norskt gränsdokument af omkring 1273. 
Namnet är sålunda gammalt i Norden. Ordet är bildat af 
fisk ock adj. lös; jfr sjönamnen Daglösen, Porslösen, Vasslösen 
samt det fsv. gårdnamnet Myrtolosa (se Nörtlösen). Namnet 
syftar naturligtvis på att de resp. sjöarna äro fattiga på eller 
sakna fisk. Motsatt betydelse hafva namnen Fisksjön (GS 
1 V 37), Fisk(e)tjärns, Fiskmyran (6 Ö 32); jfr gårdnamnet 
Fiskesiö (1641)4. 

Fiskraken fis3kra2ken (Fiskraken Gran s. 400 [1754], SGU 
Aa 19: 6; Fiskkraken Tham Vest. s. 136, GS 3 Ö 31), tämligen 
liten sjö i Ramnäs sn, Snäfringe hd Vstml. Första leden är väl 
fisk. Föreligger i den andra en substantivering af adj. rak; jfr 
Raklången? Eller är ordet sammansatt med det åtminstone i 
Nke förekommande krake 'grenar, ris- ock trästycken, som till-
sammans fastnat på bottnen af en sjö eller å' Rz? Eller med 
detta ord i någon annan af dess betydelser såsom 'stör' o. s. v.; 

Dipl. dalsk. 1: 299. 
Nordlinder i Sv. lm. VI. 3: 16; saknar fisk. 
GS 1 V32, 2 Ö 32,1 ö 31. 
Norask. ark. 2: 761. 
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jfr under Bjälken? Eller är ordet ett af de många »nedsättande» 
namnen ock bildat af fis ock krake 'stackare'? 

Fisksjän, se Fisklösen. 
Fjellen, se Fjällen. 
Fjettmun, se Fjättmun. 
FjOlen, se Fjorden. 
Fjorden, Stora 0. Lilla, fja4rden, tonen (GS 1 V 32), små 

sjöar i Karlanda sn, Nordmarks hd Vrml.; best. form af sv. 
fjord, sv. dial. fjol (fjok), fsv. flordher, isi. fjgr5r o. s. v., växel-
form till sv. fjärd, y.-fsv. fieerdh (med im från gen. till fiordher) 
ock som bekant en bildning af V per, afljudsform till V por i fara, 
alltså eg. 'farled'. Samma ord ingår i de likaledes värmländska 
sjönamnen Björn-, Glafs-, ÄlgiLfjorden (-fiolen), hvilka af Fernow 
s. 24 (1773) med ett gemensamt namn kallas Fjolen; jfr äfven 
viknamnen Bolunds-, Labbo-, Lillfjärden o. s. v. I Bohus-
län, Norge ock Danmark betyder ordet '(smal) hafsvik'; i Glafs- 
fjorden har det kanske bevarat sin ursprungliga betydelse. Att 
ordet dessutom uppträder såsom namn på sjöar som de ofvan-
nämnda i Karlanda socken, är onekligen påfallande: man skulle 
här nästan kunna misstänka ombildning af något annat ord, 
såsom t. ex. fjöl, fsv. flol, fiol, hvaraf t. ex. sjönamnet Filingen 
sannolikt är bildat. 

Fjuren, se Furen. 
Fjälaren fjä8lar2n (Fjä,laren Lotter c. 1750, Hermelin 1804, 

Tham Nyk. s. 20; Fjällaren SGU Aa 22: 6, GS 4 Ö 33) delvis 
inom St. Malms sn, Oppunda hd Sdml., på gränsen till Og. 
Ordet anser jag vara stambesläktat med sjönamnet Fjälen, hvaraf 
bynamnet Fjäle, år 1543 skrifvet Filälel, Bollnäs sn Häls., ock 
fno. älfnamnen Pj21, gen. Fjalar, no. Fjalaaen o. s. v.2  samt 
möjligen no. Fjelnas, till hvilka tvänne förstnämnda ord sjö-
namnet Filingen är en regelbunden bildning på -ing. Det bör 
sålunda ställas till sv. dial. fjäl, sv. fjöl, fsv. fimi, fiol, isl. fj2l 
o. s. v. 'bräde', hvarom se närmare Filingen. Möjligen förekom-

, mer dock ordet här i en ursprungligare betydelse 'flata' 1. dyl., 
hvilken bl. a. uppträder i det med dental utvidgade germ. *felpa- 

Nordlander Sv. lm. II. 6: 20. 
Rygh NG 2: 298, 3: 32. 
Fjelna 	fno. *Fjalna. Se Rygh Trhj. VS:s Skr. 1891, s. 

177, NG 14: 98. 



124 	 HELLQUIST, SJÖNAMN. 	 XX. 1 

i fsax. föld, fsv. urfitelder 0. s. v.»; jfr Fälaren samt Fladen, 
Flagan, Flaten, Flåren (1. Flå). Säkerligen uppträder däremot 
den yngre konkretare betydelsen i Fjölvattnet (GS 2 V 34). — 
Den af GS anförda formen Fjällaren är oriktig. Skulle den emel-
lertid förekomma, beror den på folketymologisk anslutning till 
fjäll; den omgifvande naturen utmärker sig enligt uppgift för 
en »vild skönhet». — Fsv., så vida ej suffixväxling ägt rum, 
*Fieelir (utan omljud såsom t. ex. fno. Aspir). 

Fjällen fjäl2len2  eller (enl. Allvin Västbo s. 160 äfven) 
Fjällun(n)en (Fjellen GS 1 Ö 38) Femsjö sn, Västbo hd Smål. : 
Fjä,llansnäs (jfr nedan). Sjön är uppkallad efter ett i närheten 
mellan Fjällen ock Unnen beläget bärg. Det tycks alltså vara 
en n-stamsutvidgning af fsv. fia311 af samma art ock med lik-
nande betydelse som sjönamnet Kinnen, fsv. *Kinne, af kind. 
Möjligt är dock, att Fjällen (med akc. 2) är den ljudlagsenliga 
utvecklingen af ett äldre *Fjällund-, fsv. *Fitellunder; jfr t. ex. 
västg. Asen för Asunden, ä.-no. Jellenn af Jalund o. s. v. 
Härför talar Fjällansnäs 	*Fitellundsntes?). Å andra sidan 
kunde man jämföra Eldansnäs : Eldan, Elenshylte : Elen, Liens-
hyttan: Lien o. a. namn, som bildats af sjönamn, först sedan 
dessa erhållit best. slutartikel. Ordet fjäll ingår äfven i sjö-
namnen Fjällrämmen, Fjällsjön2, Fjäll(s)tjärn 3, Fjällbovattnet 
(GS 1 V 32) ock fno. fjordnamnet Fjallangr, om hvilket se Rygh 
Studier s. 80. I fråga om namnets uppkomst jfr hvad som 
säges under Bringen, Flugen, Milen o. s. v. På samma sätt har 
äfven no. älfven Hofda sannolikt uppkallats efter en i närheten 
befintlig bärgstopp4. Om senare leden i Fjällunnen se Minen. 
— Fsv. *Fitelle eller *Fitellunder. 

Fjällrämmen fjä131räm2men (Fjäl-Rämmen Fernow s. 13 
[1773]; Fjällrämmen Höjers karta m. fl.) Rämmens sn, Filipstads 
bärgsl. Vrnal.; nära sjöarna Djup-, Näsrämmen; jfr äfven de i 
Dalarna belägna Grund-, Upprämmen. Se Fjällen ock Itämmen. 

Jfr ags. 	e1 'bräde', is!. pilja 'tilja' o. s. v. : sskr. talarn n. 
'fläehe, ebene, fusssohle, handfläehe' o. s. v., fslav. tio 'boden' o. s. v. 
Grundbetydelsen är tydligen 'fläche'; jfr sskr. kara-, bhtttalam. 

GS 1 V 37,1 V 36 2 ggr, 4 ö 33 : Fjälltorp, 1 V 32, 1 V 31. 
GS 1 V 33 : Fjällsudden, 1 V 32, 2 Ö 32. 
Rygh NG 3: 346. 
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Fjärsten fjär4sten (enl. uppgift) Öljehults sn, Bräkne hd 
Blek. Namnet har afseende på läget; jfr (den bredvid liggande) 
Nästen. Ordet är alltså superlativ till stammen i fsv. firre, 
isl. fjarri, .6v. fjärran o. s. v. Jfr t. ex. fjärmern ock när-
mern som benämning å två förspända dragare. I fråga om be-
tydelsen kan erinras om det likaledes i Bräkne hd förekom-
mande sjönamnet Vänsterslån. 

Fjätmu.nn eller Fjättmunn, Stora o. Lilla, fjät3mun2n (Fjät-
mun GS 2 Ö 36) på gränsen mellan Rinna sn, G6strings hd, o. St. 
Åby sn, Lysings hd 05g. : Fjättmunna, efter hvilken gård sjöarna 
äfven kallas Fjättmunnasjöarna (Fjettmunnasjön Widegren 2:339 
[1829], Fjätmunnasjöarna Tham Link. s. 21). Gårdnamnet upp-
träder i l'sv. tid under formen Ficetmunde, Fietmundal, ock till 
grund för detsamma ligger enligt Lundgr.1  snarast personnamnet 
*Ficetmund. För att nu sjönamnet är bildat af gårdnamnet, talar 
den omständigheten, att sammansättningen Fjättmunnasjön en-
ligt uppgift är ock, såsom det synes, äfven varit den vanligaste 
benämningen på sjön. Personnamnet *Ficetmund(er) : gårdnam-
net Ficetmunda (hvaraf Fjät(t)munnasjön)=*Hornbori, fda. hurn-
buri : fsv. Hornbora, nu Hornborga Vg. (hvaraf Hornborgasjön). 
Jfr Gissmnnnen. Då emellertid lektor LUNDGREN förklarat, att 
han känner sig mycket tveksam, huruvida konstruktionen af 
detta personnamn Ficetmund är riktig, torde man böra hålla 
den — om också svaga möjligheten öppen — att fsv. gård-
namnet Ficetmunda är bildat af ett sjönamn; jfr t. ex. Näkna : 
Näknen, Rägna : Rägnaren, Veckla : Veckeln ni. fl. m. fl. Möj-
ligen förelåge i så fall samma senare sammansättningsled (mun-
der 'mynning'?) som i de no. sjönamnen Feemunden, Velmunden, 
åtminstone i det sistnämnda2. Första ledens härledning vore 
mig i alla händelser obekant. 

Fjäturn, se Fäturn. 
Fladen fia3den2  (fir&in 1. fcht)3  (Radloff 2: 183 [1805], 

Tham Sthlm s. 5, GS 5 Ö 31) Almunge sn, Närdinghundra hd 
Uppl. Att dömma af den mig tillgängliga kartan har sjön inga 

Sv. Riks-Archivets Pergamentsbref 1351-1400, enl. Lundgr. 
Sv. lm. X. 6: 54. 

Jfr Rygh NG 3: 278, som för dessa namn till undr 'sjö'. 
Enligt en annan, af flere skäl misstänkt uppgift skulle namnet 

ha akcent 1. 
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öar. Namnet hör tydligen till stammen flad- 'flat' i nordsv. 
dial. flade, flada 'liten undervattenssamling, liten vik', no. fia(d)e 
m. 'flat äng 1. åker', fiabrynn 'vid ock grund, gräfd vatten-
bassäng' Ross, fht. flada 'opferkuchen', gr. is),211.4 'bred, platt' 
o. s. v. samt är sålunda en n-stamsntvidgning af ett fsv. adj. 
*fladher 'flat'; jfr (afljudsformen) Floden. Fladen : sjönamnet 
Flaten = sjönamnet Flagan : sjönamnet Flaken = isl. Hor, fht. 
hadu- :isl. hatr = (möjl.) gr. voTepög : germ. nata-, ty. nass, sjö-
namnet Naten =• got. neg) : naiteins o. 8. v.'. Jfr för öfrigt 
Flaxen, *Floknir (se Flocken), Flyxen, Fiåren, Fläten samt äfven 
Flogen, Flon, Flugen, Flyttingen. — Fsv. 

liken fia4en (Plan Hermelin 1808, Cederström Vrml. fiskev. 
nr  1348), två små sjöar i norra delen af Eda sn, Jösse hd Vrml.; 
af *Fla(d)en, substantivering i best. form af fsv. adj. "fiadher, 
hvilken stam särskilt är spridd just i närgränsande norska dia-
lekter. Se för öfrigt det af samma adj. bildade Fladen af fsv. 
*fladhi. Jfr växlingen af *Flati ock *Flater (se Finten), *Svarte 
ock *svarter (se Svarten). 

Flagan fla3gan2. 
(Fernow s. 52 [1773], GS 1 V 31) Jösse hd Vrml.; egent-

ligen en ölös del af den stora Nysockensjön. 
(GS 3 Ö 31) ytterst liten vattensamling i Ramsbärgs sn, 

Lindes bärgsl. Vstml. 
i sammansättningarna Björnö-, Stömnefiagan (GS 1 V 32). 

Ordet är vrml. dial. flaga f., t. ex. i uttr. »vara ute på 
flagan» (vara ute på själfva sjön) Rz ock förutsätter ett ieu. plak-, 
som ingår i gr. .7r1c'e, irlax.6; 'fläche'. 	co 	'platt, (platter) 
kuchen' o. s. v. ock som förhåller sig till ieu. plag-, hvaraf ty. 
fiaeh ock sjönamnet Flaken, som sjönamnet Finten till sjönamnet 
Fladen. Se för öfrigt Persson Wz. s. 10 ock jfr Platan 2, Fläten 
1, Flyttingen (: resp. *fiaht-, *fiuht-) samt Följaren. Namnet be-
tyder sålunda 'fläche'. I detta fall är alltså sjönamnet ett van-
ligt appellativ i best. form af samma slag som sjönamnen Döl-
pan, Vesan; jfr äfven Flatan. — Samma stam ingår väl äfven 
i fno. älfnamnet F12g2  ock fsv. Flagha (innan Flaghu), nu 
Flaga i Nye sn Smål.3 	Fsv. Flagha. 

Se Persson Wz. &ist 
Se närmare Rygh NG. 3: 86. 
SD NS 1 från 1404. 
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Flaken lia8ken2. 
(Hermelin 1809, Wieselgren 2: 705, GS 3 Ö 39) tämligen 

stor sjö i Långasjö sn, Bonga hd Smål.; kallas äfven, ehuru 
ännu mera sällan, Alljunnen (se Allgunnen 1); vanligen benäm-
nes den dock efter närliggande gårdar, t. ex. Hälganässjön. 

(GS 4 Ö 36 o. 35) Eds sn, N. Tjusts hd Kim. Det af 
Hermelin (1818) anförda likbetydande namnet begagnas enligt 
uppgift numera icke i orten. 

Samma stam ingår äfven i Flaksjön (GS 3 Ö 40 Blek. ock 
2 Ö 32 Vstm.) samt fsv. Flakba3kker, nu Flagbäcken, Fjäre hd 
Hall. (VGL IV. 10); jfr äfven Flaxen. Den ingår i sv. no. flak 
n. 'skifva, flaga', flit. fiah 'flach" o. s. v.; se för öfrigt Flagan. 
Flaken : sjönamnet Flocken (<-*Flök-) = Fladen : Floden. När-
mare bestämt är ordet en n-stamsutvidgning af fsv. adj. *fiaker 
'flat' af samma art som sjönamnen Djupen, Fladen, Platan, 
Lången 0. s. v. — Fsv. *Flaki. 

Flan, se Flaen. 
Flat, stora 0. Lilla, fia4t (Cederström Vrml. fiskev. nr  1898, 

1899) Östervallskogs sn, Nordmarks hd Vrml.; af adj. fiat, se 
Flaten. 

Flatan2. 
(GS 5 Ö 33) mycket liten sjö å Vällingens sydöstra strand 

på gränsen mellan Öfre Järna ock Tveta socknar, Öknebo hd Sdml. 
(Plattan Lotter c. 1750; Platan Fernow s. 11 [1773]) 

Fryksdals hd Vrml., mellan sjöarna Kläggen ock Vällen; nu 
kallad Platan (se Fiden 13). 

Det kan ej afgöras, om ordet är oblik kasus till ett fsv. 
*Flati (se Haten) eller best. form af sv. flata f. 'flat yta' (jfr 
Flagan). Med afseende på 1 må i fråga om afledningen jämföras 
namnet å den i socknen belägna sjön Ogan. Hvad beträffar 
2, är det på grund af formen med -tt- hos Lotter sannolikt, att 
denna är den ursprungliga. I så fall föreligger här en helt annan 
bildning, nämligen en afledning af ett isl. *flått f. = ög. flått, 
åkerfiatt f. (Rääf, Rz s. 147) 	stammen flaht- i bajerska fiacht 
f. 'flat sandbank i älf' o. d. (jfr Torp Stud. s. 183), af den rot 
hvaraf äfven sjönamnet Flagan bildats; jfr för öfrigt Plåten 1, 
af Lotter likaledes skrifvet Flätten, ock Flyttingen. 

i) Om detta ord såsom ingående i ty. ortnamn se Förstom. 2: 505. 
2) Om uttalet har ingen uppgift erhållits. 
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Flaten. 
fia3ten2  (Hermelin '1809, GS 1 Ö 38) på gränsen mellan 

Ås ock Kållerstads socknar, Västbo hd Smål. Sjön har enligt 
uppgift flacka stränder. 

Stora o. Lilla, fla4ten 1  (GS 3 Ö 38) Kråksmåla sn, Han-
börds hd Kim. : Flatshult. 

fialten (GS 1 Ö 37) Käfsjö sn, Östbo hd Smål. : Flahult. 
I sjön finnas inga öar, blott en holme; den har för öfrigt att 
dömma af kartan flacka stränder. 

fia3ten2  (GS 3 Ö 37) Hyena sn, Sevedes hd Kim. : Flatebo 
(Flatebo : Maten, t'SV. *Plati fsv. Fleetiabo, nsv. Fläckebo : fsv. 
*Fleeti, nu Fläcksjön, se Flätan). 

5) fia4ten 2  (Crxlius s. 393 [1748? 1774], Hermelin 1818, GS 
3 Ö 37) Gårveda au, Aspelands hd Kim. : Flathult, Flatekulla. 

fla3ten2  1. fia4ten (två stridiga uppgifter) (GS 4 Ö 37) 
mycket liten sjö i Kristdala sn, Tunaläns hd Kim: 

(Croalius s. 133 [1774]) Tuna sn, Tunaläns hd Kim. : 
Flathult, på hvars ägor sjön angifves vara belägen. Den är 
dock möjligen numera försvunnen, ty jag har ej kunnat finna 
den å mig tillgängliga kartor. 

(sannolikt) fia4ten (GS Ö 34) Risinge sn, Finspånga läns 
hd Og. : Flasbjörke (uttalat Flas- 	Plats-; jfr i söder Blix- 
torp : sj önamnet Bleken). Beträffande bildningen af detta gård-
namn erinras om Embricke (<-- -eke) : sj önamnet Emmern. 

(Hermelin 1810) Simonstorps sn, Bråbo hd Og; kallas 
nu Fläten (se d. o. 1). 

Stora o. Lilla, fia3ten2  (Ekbom Hist.-top. beskr. om  
Häradshammars socken s. 23 [1817], GS 4 Ö 34) Häradshammars 
sn, Östkinds hd Og.;  kallas hos Broocman 2: 578 (1760) för 
Fläten (se d. o. 2). 

fia4ten (GS 5 Ö 32) Botkyrka sn, Svartlösa hd Sdml. 
fia3ten2  (GS 5 Ö 32) Tyresö sn, Sotholms hd Sdml. 
lia4ten (Höjers karta samt Höjer 1: 489) Norrsysslets 

fögderi, Fryksdals hd Vrml. mellan sjöarna Kläggen ock Väl- 
len; = Flatau 2. 	' 

Samma namn har sannolikt äfven burits af Flahultssjön 
(GS 1 Ö 38) i Räfteleds sn, Västbo hd : Flahult ; jfr särskilt 

Uttalsuppgiften är ej fullt tydlig. 
Så enligt tvänne uppgifter. 
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under 3 samt 2, 5, 7. Stammen ingår äfven i Flatsjönl, Flatetjärn 
(GS 1 V 33) samt no. sjönamnet Fla,tningen, fno. fjordnamnet 
*Flatangr 2; jfr slutligen.  äfven Fiken. Namnet är bildat af adj. 
flat, fsv. flater. De flästa af dessa sjöar förefalla att hafva få 
eller inga öar samt utmärka sig för en afrundad, jämnbred form. 
Den f'sv. formen har för 2, 8, 11 varit *Flater; jfr Flatshult 
till 2, Flasbjörke till 8; för åtminstone 1, 3, 4, 10, 12 *Flad; jfr 
Flatebo till 4. Hvad 3, 5 beträffar, visa gårdnamnen hän på 
ett *Platt, akcentuppgifterna på ett *Flater; sannolikt har här 
akcentförskjutning ägt rum. — Fsv. Flater :* 	*Platt = `Fheter : 
*Fleeti (se Fläten). 

Flaxen flak8sen2  .(Rrickst) (Hermelin 1803, GS 2 Ö 31) 
Grythytte bärgsl. Vstinl., på gränsen till Vrml. Ordet är etymo-
logiskt identiskt med Flaksjön (se Baken), till hvilket det för-
håller sig ungefär som jämtl. Wäxen (1559) : Wåxiönn (1566), 
*Vågsjön8; jfr äfven Roxen (: Råeksjön?). Af samma sjönamn 
är möjligen äfven Flaxtjärn (GS 3 Ö 31 2 ggr), likaledes i 
Vstml., bildat genom senare tillägg af -tjärn. Jfr det på samma 
sätt uppkomna, sannolikt besläktade ock likbetydande Flyxen. 

Flen fie4n. 
1)..(Fleen Crwlius s. 389 [1726? 1774]; Flen Hermelin 1818, 

GS 3 0 37) tämligen stor sjö i Karlstorps sockens skate, Aspe-
lands hd Kim. : Flenshult, i en handling från år 1518 (aftryckt 
i Biskop Hans Brasks kopiebok4  s. 6) skrifvet Ffteenshult. 

2) (Tham Nyk. s. 17) liten sjö i Floda SII, Oppunda hd 
Sdml. : Flen; nu kallad Flensjön (PS 4 Ö 33). 

Jfr för öfrigt Flensjön (GS 3 0 31 : Plena, år 1571 skrifvet 
Flenne5) Vstml., Fleensjön Hedemarkens amt Norge, no. älf-
namnet Flena 6. Ordet bör väl ej häller skiljas från gård- ock 
sockennamnet Flen, det senare i fsv. tid skrifvet Fleen. Att 

GS 3 ö 35, 4 ö 35, 1 V 33 : Flatan, 5 ö 32, 1 V31. 
Se närmare Rygh Stud. s. 75. 
Nordlander Sv. Im. XV. 2:16. 
österg. fornm.-för. tidskr. 1. 

ö) Forssell Sverige 1571, s. 83. Jfr i samma urkund Nalle, nu 
Mila (se Längnitlen); Rölle, nu Röle (se Rölen). Geminatan torde 
alltså icke ha någon etymologisk betydelse. 

6) Rygh NG 3: 334 o. s. v. Något personnamn Fleinn ingår säker-
ligen icke i detta älf namn, såsom Rygh Gamle Personnavne s. 72 synes 
böjd att antaga. 
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n åtminstone i Flen 1 hör till stammen, framgår af gård-
namnet Flenshult. Namnet, ett is!. *fiein-, hör sannolikt till 
no. dial. /tein 'bar, naken', 'bar plätt', sv. dial. fienskallig samt 
— med afljud — lit. plSrnas 'jämn, bar', plSmd 'bar slätt' : 1,1  pli 
'flat''. Jfr med afseende på betydelsen de på långt håll besläk-
tade Fladen, Fiden o. s. v.; se äfven under Flögen, där ett po-
nerat fsv. sjönamn *Flidhir föres till samma rot pli ock där 
öfriga afledningar af densamma anföras. Flen 2 är möjligen 
sekundärt i förhållande till gårdnamnet. Närmare detaljer är 
jag icke i tillfälle att anföra. 

*Flidhir, se Flögen. 
Flocken (Cnelius s. 124 [1774], Hermelin 1818, Lex. 2: 342) 

Karlstorps s:ns skate, Aspelands hd Kim. : Fluxerum. Enligt 
Lex. 2: 342 användes namnet endast af allmogen; den kallas 
annars Folken (se d. o.). Å nyare kartor har jag emellertid 
ej kunnat upptäcka någon vid gården Fluxerum belägen sjö, 
hvadan den sannolikt numera är urtappad eller igänvallad; 
jfr GS 3 Ö 37. Gärdnamnet Fluxerum har jag älst anträffat 
från år 1320 (SD III), då det hade formen Floknisrum. Detta 
är tydligen ett af de i Klm. ytterst vanliga, af sjönamn bildade 
namnen på -rum. Sjönamnets fsv. form är alltså Floknir, närmare 
bestämt sannolikt Flöknir, hvars ö framför dubbelkonsonant 
förkortats. Med bestämd artikel skulle namnet numera egent-
ligen ha lytt Floeknen. Ordet innehåller väl stammen fiök-
'flat', som ingår i ags. fiåc 'flundra' ock står i afljudsförhållande 
till flak- i Flaken, hvilket förhåller sig till Flocken som Fladen 
till Floden, samtliga här behandlade sjönamn. I fråga om bild-
ningen på -nir se för öfrigt under Ljusnaren, Tisnaren, Visnaren. 
— I detta sammanhang må nämnas, att Allvin Mo s. 51 om-
talar en sjö Floken, hvilken för öfrigt är mig alldeles obekant, 
samt att U. Hjärne Anledning 2: 58 (1702) anför ett källnamn 
Flucken från Bälinge hd Uppl. 

Floden fto4den, af allmogen stundom kallad figigen (Floden 
Hermelin 1804, GS 4 Ö 33) Floda sn, Oppunda hd Sdml. Af sjö-
namnet har sockennamnet bildats på samma sätt som sjönamnet 
Floen, af Floden, i Dalarna gifvit upphof till det där före-
kommande sockennamnet Floda, hvarom nedan; jfr för öfrigt 

1) Se närmare Falk-Torp Etym. ordb. s. 169 f. 
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Sagor ock sägner från Västergötland), Fil. kand. K. P. LEFFLER (Upp-
ländska melodier; Öster-Färnebo ; Trögdmålets akcentuering), Professor 
E. LIDEN (Bollebygdsmålet; Folketymologier), Rektor J. V. LINDGREN 
(Burträskmålet; Snåsenmålet), Biblioteksamanuensen A. MALM (Dopnamn 
inom Vemmenhögs härad; Ordbok öfver Vemmenhögsmålet), Pastor E. 
MODIN (Folkets zoologi), Rektor• Å. W:sort MUNTHE (Folkdiktningens 
pedagogiska betydelse; Om stilen i folkvisan), Läroverksadjunkten J. NORD-
LANDER (Ordbok öfver Multråmålet i Ångermanland; Ordbok öfver 
härjedalskan; Häxprocesserna i Ångermanland), Kartografen E. 0. 
NORDLINDER (Bärgsjömål; Ordbok öfver Lulemålet), Professor A. NOREEN 
(Grammatikor för dalmålen; De svensk-norska gränsmålen), Redaktör 0. 
E. NORÉN (Ordbok för Kållandsmålet; Folktro), Lärovärksadjunkten J. 
NYBLEN (Folktro; Växtnamn från Ljunits härad), Doktor A. G. NYBLIN 
(Staffanssjungningen), Hemmansegaren P. PETERSSON (Ordbok öfver norra 
Hallands folkmål), Skolläraren 0. P. PETTERSSON (Sägner ock folktro 
från södra Lappland), Professor K. PIEHLr (Stockholmsmål), Landtbrukaren 

G. SAHLSTRÖM (Värmländska), Fil. kand. P. A. SANDEN (Ordbok för 
Vadsbomålet), Professor H. Scuticit (Den vandrande juden; Markolfus-
sagan), Lektor R. STEFFEN (Låtar), Litteratören E. SVENSEN (Ordspråk), 
Professor E. TEGNÉR (Skånska ortnamn), Fil. dr P. K. THORSEN (Det 
danske sprog i Sonder-Jylland), Hemmansegaren Sv. THOMASSON (Sagor 
från Bleking; Tre svartkonstböcker), Fil. dr J. THURMAN (Pargasmålets 
ordbok), Doc. T. TORBIÖRNSSON (Tje- ock sje- ljuden i Halland), Doktor 

UNANDER (Ordbok för västerbottniskan; Bomärken), Fil. kand. K. H. 
WALTMAN (Jämtländska), Skolläraren C. E. WEIS (Sägner), Docenten H. 
A. VENDELL (Ordlista öfver Nargö-målet), Fil. lic. 0. W. WENNERSTEN 
(Gottlandsmål), Kapten H. WESTIN (Ordbok ock grammatik för Hammer-
dalsmålet), Fru E. WIGSTRÖM (Sägner ock visor från olika landskap), 
Docenten K. B. WIKLUND (Språken i Norrland), Lektor E. A. ZETTER-
QVIST (Från Öland), Stud. E. 0 VERGAARD (Melodier); hvarförutom skola 
lemnas melodier, visor, sagor, sägner, gåtor o. d. ur landsmålsförening= 
arnas samlingar. Som bihang till tidskriften utgifves (i förening med 
Svenska litteratursällekapet) en samling af 1500- ock 1600-talens visböcker. 



Tidskriften Svenska landsmålen utkommer årligen 
med minst tjugonio tryckark (464 sidor). Priset 
för årgång är, då subskription sker hos ntgifvaren; (fi. 
o. m. 1903) 4 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 
i bokhandeln. 

När minst tio årgångar tagas samtidigt hos Red., 
lemnas de till halfva priset. 

Genom öfverenskommelse med Universitets-Ju bilets 
danske Samfund är tillfälle berett för subskribenter å tid-
skriften Svenska landsmålen att mot nedsatt årsafgift 6 kr. 50 
öre.  (i st £ 10 kr.) för år ,blifv-a medlemmar af nämnda samfund 
ock erhålla af detsamma utgifna skrifter. De som önska be-
gagna sig af denna förmon; böra därom underrätta professor 
J. A. Lundell i Uppsala. Årsafgiften erlägges genom postförskott 
samtidigt med betalningen för Sv: Landsmr. vid mottagandet af 
årets första' häfte. Nya medlemmar :få förut utgifna skrifter, 
alla eller enstaka, för 3/4  af bokhandelspriset. 

Stockholm 1903. Kungl. Boktryckeriet. 


