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Malsna : sjönamnet Malsnan, Rägna : sjönamnet Rägnaren 0. s. v.
Det södermanländska namnet Floda skrifves år 1275 ock 1314
FloDa (Flotha), där sålunda sjönamnsstammen älst är uppvisad.
Allmogens uttal flo3ga2 liksom flo4gen beror på den dialektiska
utvecklingen Flodhal
'Floa -› "Flowa2
*Flogha, Floga3.
Sjön , har i utpräglad grad det utseende, som synes mig vara
karakteristiskt för sjönamn med betyd. 'flaten' o. d. Den är rund
ock har en vidsträckt, öppen yta. Jag för ordet till stammen
flöp- 'flat' i mht. vluoder 'flundra'4, litauiska plåtas 'flata; bred,
öppen plats'. Det står alltså i afljudsförhållande till sjönamnet
Fladen (Fladen : Floden = Flaken : Flocken, äldre Flöknir). Sjönamnet är etymologiskt identiskt med det i Dalarna förekommande
ock sålunda egentligen utom afhandlingens område liggande sjönamnet Floen5, af *Floden, hvaraf äfvenledes ett sockenuamn
Floda (13866) bildats. Floda socken är belägen i Västerdalarnas
fögderi af Stora Kopparbärgs län. — Intet skäl torde finnas att
föra dessa namn till sv. flod ock besläktade ord såsom gr.
irÄuyrC4 'segelbar' o. s. v.
Flogen sannol. flo3gen2, hvarom nedan (GS 1 V 36), liten
sjö i Starrkärrs sn, Ale hd Vg. Sjön var obekant för min meddelare från socknen, men han erinrar därom, att i dialekten
finnes ett ord floge (uttalas flo3ge2, om jag fattat meddelandet
rätt), hvilket betyder 'plan bakom hästens 1. kons spilta 1. bås,
där urinen rinner'. Detta ord måste vara identiskt med det
lloge, vassfioge 'vattenpuss', som anföres just från Vg. i Ant.
tidskr. 2: 163, 186, ock detta i sin tur är naturligtvis det i sv.
dial. ytterst vanliga fioe, flo, som ingår i sjönamnet Flon.
Detta sv. flöge får ej förväxlas med no. floge (fiaage) "fiu3ön.
Floe -÷ floge = Flo(d)a --> Ploga, loe -› loge o. s. v.; se utförligare under Floden. Namnet är sålunda identiskt med Flon
nedan. — Fsv. *Flöe.
Jfr fsv. Vidha (SD NS 1: 539), som nu skrifves Via, Edsbärgs
sn Nke.
Jfr Joan --> Jowan o. s. v. Nor. Aschw. gr. § 273,1.
Jfr fsv. Dawa hundare, nu Daga härad Sdml., Joghan, östg.
Joga Blund; se dessutom Nor. Aschw. gr. .§ 336 ock Flogen.
Jfr ags. fide ock Floken.
5) Afven Flosjön Lex. 2: 340.
6) Styffe Un.2 s. 259.
Sv. landsm. XX. 1.
9

132

HELLQUIST, SJÖNAMN.

XX. 1

Flon fio4n.
(enl. uppgift) Askersunds landsförsamling, Sundbo hd Nke;
kallas äfven med det namn, som angifves å GS 2 Ö 34, Flonsjön.
i sammansättningarna Björnefion, Möcklafion, Sandfioarna, Örflon.
Namnet är egentligen best. form af sv. dial. flo(e) 'myr;
vattenpuss, pöl', da. dial. flo, no. fioe, isl. flöll. Det är identiskt
med Plogen ofvan, no. sjönamnet Floen2 samt ingår i de sv. sjönamnen Plosjön (GS 2 Ö 32) ock Flovattnet (1 V 35). Det ligger
äfven till grund för sockennamnet Flo, Åse hd Vg., hvilket redan
år 1305 skrifves på samma sätt som nu. Denna socken har
säkerligen sitt namn af sin sidlänta beskaffenhet, som efter starka
rägn ock vid sjön Dätterns stigande ock fallande, särdeles höst
ock vår, utsätter den för vattenflöden; se Lindskog 5: 106. Samma,
appellativ uppträder äfven i ortnamnen Bunkefio (Skåne) ock
Flostrand (Norge)3. Ordet, urgera). *fluhö, *fluha(n), betyder
kanske egentligen 'flata' (se Torp anf. st.); dock är det ej sannolikt, att denna ursprungliga betydelse ingår i de nämnda sjönamnen. Snarast är denna att jämföra med den hos sjönamnen
Dölpan, Vesan, Vättern o. d.
Flugen finigen.
(Flugen GS 3 Ö 36; Pluggen Tham Link. ss. 25, 1026) liten
sjö i N. Vi sn, Ydre hd Og. : Fruhammar. I gamla skrifningar
af detta gårdnamn har jag funnit betydligt äldre former af
sjönamnet: Fluehammar (1571), Flugehammar (1599), Pludehammar (1628, 1686); skrifningen med r förekommer dock redan
på 1630-talet (se Rääf 5: 78).
Stora o. Lilla (Hermelin 1818, GS 4 Ö 36) två små
sjöar å södra gränsen af Gladhammars sn, S. Tjusts hd Klm. :
Flugebo (i Hjorteds sn).
Samma namn bar antagligen äfven burits af Plugebosjön
(GS 2 Ö 36) : Fiugebo, i N. Vedbo hd Smål. Om de många
af sjönamn bildade gårdnamnen på -bo se afd. IV.
Hvarom se närmare Rz samt Karsten Prim. nominalb. 1: 81,
hvilken senares etymologi dock tyckes stranda på no. flöge (Torp Stud.
s. 183, Rygh NG 3: 288).
Anfört af Rygh NG 2: 180.
Om ett möjligen besläktat, hos Ptolemmus omnämnt, sannolikt
germanskt ortnamn se Much ZfdA 41: 140 f.
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På grund af gärdnamnen har man här att ansätta ett fsv.
"Flughi: enstafvighetsakcenten beror tydligen i detta som i många

andra fall på en senare förskjutning. Detta sjönamn anser jag
vara en n-afledning (jfr infinn, Himlen 0. 8. v.) af ett ord
motsvarande isl. flug n. 'brant fjällsida', som äfven ingår i no.
ortnamn (Rygh NG Indl. s. 28), no. flog ds. Ordet är för öfrigt
icke uppvisat i den egentliga svenskan: det förekommer i
Bohusl. under formen flåg samt under andra olika former i flera
nordsvenska dialekter; se Rz s. 150. Af Torp Stud. s. 182
föres ordet till isl. få 'afsats', no. fly 'lodrät fjällsida', sv. flaga,
flak, floe o. s. v. med grundbetydelsen 'flata' o. dyl.; se Flagan,
Flaken, Flon. Naturförhållandena tala afgjort för den häi. framställda härledningen af sjönamnet. Flugen 1 är belägen i
den af höga ock branta bärg uppfyllda N. Vi sn. De där förekommande ibärgens vanliga karakter är brant stupning åt
en eller flera sidor, mindre stark å de andra»'. För öfrigt
erinrar jag om namnet å den vid sjön belägna gården Fruhammar, hvars senare led är det i fsv. ortnamn synnerligen
vanliga hamar m. 'klippa, bärgshöjd'. I socknen ligger sjön
Bringen, hvars namn har en analog betydelse. Flugen 2 —
den större af de båda sjöarna — har att dömma af kartan
mycket bärgiga stränder. Detsamma är i påfallande grad händelsen med Flugebosjön, hvarom en blick på kartan lätteligen
kan öfvertyga läsaren. Hvad Flugen 2 i öfrigt vidgår, är den
till en stor del belägen inom Gladhammars socken, hvars namn,
år 1352 skrifvet Gladhamra, innehåller samma ord hammar
som det ofvan behandlade Fruhammar. Af samma ord som
Flugen eller ett därmed nära besläktat är namnet Fliggtjärn
Öfver-Luleå bildat (se Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 16, 24). Med
afseende på ordets betydelse erinras om sjönamnet Bringen,
Fjällen. — Något sammanhang med insektnamnet fluga anser jag
sålunda icke föreligga i detta sjönamn, om också i Norge ett älfnamn Fluga finnes, som möjligen kan vara danat af detta ord 2.
Flyttingen flyt3tigen2 (fk-) (Rääf, 5: 4, GS 3 Ö 36), liten
sjö i Svinhults sn, Ydre hd Og.; kallas enligt Rääf äfven Lifvemålasjön. Ordet är sannolikt aflett af ett *flyt = dalroålets flyt
f. 'sank mark utan skog'3, isl. ftjåt n. 'vattensamling, älf' 4,
Tham Link. s. 990.
2) Jfr Rygh NG IV. 1: 78.
3) Nor. Sv. Im. IV. 2: 48.
4) Se närmare Fr,.
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ags. fitået 'äh" o. s. v. Det förekommer äfven, ehuru sällan,
i no. ortnamn ock har i äldre tider också betecknat insjöar'.
Troligen ingår det i älfnamnet Flytblteken, Brunskogs sn Vrml.
Dess tyska motsvarighet, ntht. vika m. 'bäck', torde uppträda i
det tyrolska ortnamnet Pli« (1159), Fliezze (1220)2. I fråga
om ljudutvecklingen kunde man jämföra t. ex. fsv. Wwtinge
(ström), fin Vättinge Sdm1. 3. Man kunde också tänka på
nordsv. dial. flyt 'rask, snabb', motsvarande isl. fij6tr4; jfr med
afseende på betydelsen Svinnaren o. a. (se öfversikten). Formellt mera tillfredsställande vore emellertid att som grundord
antaga ett urnord. *ftuhtö, no. flott f. 'en jevn og skovlos flade,
fjeldmyr', hvilket Torp Stud. s. 183 ställer till de under Flugen,
Fläten 1 anförda orden. Stränderna kring sjön synas vara jämförelsevis flacka. Man hade i så fall att utgå från ett urnord.
*fluhting-, motsvarande is!. *fifrtting-. Något bestämt afgörande
mellan dessa möjligheter kan jag icke träffa.
Flyxen I. Flöxen5 fiölesen2 1. flök4sen (Flyxen GS 1 Ö 38)
Hvittaryds sn, Sunnerbo hd Smål. Sjöns stränder samt formation göra det i hög grad sannolikt, att här ett namn med bet.
'flatsjön' eller något dylikt föreligger. Om den stam, af hvilken
namnet bildats, varit fiug- 1. fink-, kan jag ej afgöra; i alla
händelser står den i afljudsförhållande till de under Flagan eller
Flaken behandlade orden. Är stammen fiug-, hör Flugen jämföras; är den fiuk-, hör väl ordet till sv. dial. fiuka f. 'större vattengrop' o. d. (se Rz s. 151 under fia), bildat som flaka, flaga,
flata o. s. v. Någon svårighet vållar under alla omständigheter
omljudet. Med afseende på bildningen jfr för öfrigt det likI trakten anser man, att sjöns vatten lätt
betydande Flaxen.
uppröres af vinden ock att detta gifvit sjön dess namn. I ock
för sig själf är en dylik hypotes mycket rimlig ock akeeptabel; jag vet dock ej, hvilket ord i så fall skulle ligga till
Rygh NG 1: 375.
V. Grienberger i AfdA 23: 22.
SD NS II.
Rz s. 151, Rugge hos Nor. Sv. lm. IV. 2:49.
Då stamstafvelsens 0 sannolikt har samma etymologiska valör
som i dial. möcke 'mycket', steeke 'stycke' o. s. v., alltså motsvarar
rspr. y, ock jag dessutom ej annars sett namnet stafvat med ö, har
jag efter någon tvekan till uppslagsform valt Flyxen.
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grund, sannolikt någon bildning af roten till flyga 0. s. V. I
fråga om betydelsen jfr då Nimmern.
Flåreli.
flå4ren, af allmogen uttalat flå4ern I. flå4en (Plåren Lotter
c. 1750, Hermelin 1809, GS 2 Ö 38; Flår Wieselgren 3: 238; Plån
Rogberg o. Ruda s. 466 [1770]; Fut, i den gamla värsen 'Emellan
Fur [d. v. s. Furen] ock Flå, där stå de kistor två' o. s. v. Lex.
2: 160) stor sjö i Östbo ock Sunnerbo h:der Smål. : Flåshult, uttalat med kort -å-.
(Widegren 1: 568 [1817]) Askeby o. Örtomta socknar,
Bankekinds hd Og.; tydligen tryckfel för Flären, se d. o.
Vid framställningen af ordets etymologi tager jag alltså uteslutande hänsyn till Flåren 1. Denna sjö är som sagt mycket
ansenlig ock har flacka stränder. Ordet är utan allt tvifvel en
substantivering af fsv. adj. *fikr) 'flat' = sv. dial. flå (1. flår,
n, nått) dels 'flat, platt (om kärl)' Smål. Vg. Og. kl., dels 'grund,
af ringa djup (om båtar)' Hall. Skåne Vg. Jtl. (Ra), no. flaa
'öppen, vid' (Aas.). Hit hör äfven sv. dial. flå f. 'flata sidan'
(Rääf 2: 21), no. fiaa f. 'vid sjöbassäng', isl. nå, pl. flår f. 'afsats o. d.',. Jfr för öfrigt Flåsjön, mycket stor sjö i Jtl. på
gränsen till Ångerm., samt Flåsjön Öfver-Luleå, det senare dock
närmast till det i alla händelser besläktade nå (fira) 'gungfly' 2.
Om besläktade ord se under Flagan, Flaken o. s. v. I namnet synes
nominativens r hafva bevarats såsom i t. ex. nörn. Dock är
jag snarare böjd att antaga, det ordet fått sitt r från namnet
å den bredvidliggande Furen. Jfr t. ex. Käxten, af äldre Käken,
vid Risten, Virken vid Arken o. s. v. Uttalsuppgiften flå4en
bevisar icke, att den r-lösa formen lefver kvar i trakten, ty den
kan vara att bedömma som smål. ban = uppsy. ban o.s.v. Namnet
allittererar för öfrigt med Furen. Denna företeelse är, som i
det följande skall visas, ganska vanlig. Betydelsen hos ordet
kommer sålunda nära den hos den närbelägna Vidöstern. Däremot ger icke -sjöns lynne ock karakter, ej häller dess beskaffenhet i öfrigt någon anledning till att härleda namnet från isl.
fiår 'listig, falsk'. — FSV. *Flä(r).
Om ordets härledning se Karsten Prim. nominalb. 1: 44 samt å
andra sidan Torp Stud. e. 182.
Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 16.
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Fläcksjön, se Fläten.

Flären (Widegren 1: 568 [1817; genom tryckfel Flären],
Lex. 7: 729) Askeby o. Örtomta socknar, Bankekinds hd Og. :
Filtret. Namnet användes numera ej, utan sjön kallas Ivarn.
Det kan emellertid spåras långt tillbaka i tiden. Den nämnda
gården Fläret hette i fsv. tid Pleadher (i Fltedher 1406, i Fltedre
1407, allt enligt SD NS I). Ovisst är, om gård- eller sjönamnet är ursprungligast. Sannolikt föreligger här en bildning af
stammen fiadh- i sjönamnet Flexion; jfr no. timra 'rift, flxnge'
urgerm. *flaprian, hvilket Falk-Torp Etym.
= fno. lte5ra
ordb. s. 176 ställa till denna rot. Jfr för öfrigt Flärsjön (GS
1 Ö 37) Örreryds sn, Mo hd Smål.
Fläten.
fläten1 (Plätten Lotter c. 1750; Plåten Landtm. Cont.
Charta öfver Sdm1. 2; Fläten Broocman 2: 486 [1760], Widegren
2: 185 [1817], Tham Link. s. 43, Lex. 6: 81, GS 4 0 34), långsträckt sjö i Simonstorps sn, Bråbo hd Og. : Flätsund; kallas
hos Hermelin 1810 Paten (se d. o. 9).
(Broocman 2: 578 [1760]) Häradshammars sn, Östkinds
hd Ög
. = Finten 10.
fiä4ten (enl. uppgift) Huddinge sn, Svartlösa hd Sdml.;
kallas äfven, ehuru mindre ofta, Flätsjön; väl samma sjö, som
å 5 Ö 35 skrifves Flätsjön.
Samma namn har säkerligen äfven burits af den sjö i
Ärla sn, Ö.-Rekarnes hd Sdml., som Lex. 7: 635 kallas Flätsjön
ock GS 4 Ö 32 Flättsjön. Af den °utvidgade formen har nämligen gårdnamnet Flättorp bildats.
Af samma stam har namnet på den sjö uppkommit, som
nu kallas Fläcksjön ock är belägen i Fläckebo sn, Norrbo hd
Vstml. Fläekebo hette år 1371 Fisetiabo (Styffe Un., s. 253).
Detta ortnamn har enligt mitt förmenande fullt regelrätt danats
af ett sjönamn "Flaati, mask. jan-stam, med den i gårdnamn,
som bildats af sjönamn, vanliga afledningen -bo (jfr öfversikten). Fleetiabo, Flitekebo : Fläten =-- (*Flatabo) Flatebo : sjönamnet Flaten. Att sjönamnet är ursprungligare än sockenAkeentuppgift ej lemnad; sannolikt ake. 1.
Ifrågavarande karta synes i allmänhet vara något opålitlig i fråga
om stafning o. d.
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namnet, antar äfven Bellander s. 107, men han synes felaktigt
mena, att formen med -ok- är den äldre1.
Af dessa sjöar ha 2, [3,] 4 ock 5 ett utseende, som starkt
talar för att deras namn egentligen betyder 'flatsjön'. Ordet är
närmast att ställa till isl. fiet n., g. pl. fietja, 'golf"; dock noga
att märka i den allmänna betydelse 'flata', i hvilken det ingår i
fno. ortnamn (Rygh NG Indl. s. 50), sv. dial. fiät f. 'åkerfält'
Rz (under flat). Sannolikt innehåller ordet helt enkelt ett fsv.
ja-stams-adjektiv *filats; hvard isi. fet är en substantivering.
Något osäkert är det dock, om äfven Flätan 1 bör föras hit.
Lotter skrifver nämligen namnet med -tt-. Möjligt är ju därför,
att till grund för detta ligger ett nrgerm. *fiahti- = bajerska
facilt f. o. s. v., hvarom utförligare under Flätan 2, hvilket
namn af Lotter skrifves Plattan. — Fsv. Flast(er) för 3 samt
*Fleati (gen. Flietia) för 5 (jfr växlingen *Flater ock *Flati o. s. v.);
för Fläten 1 möjligen fsv. 'Fbott-.
Flögen fiö4gen, af allmogen sannolikt uttalat fiö4 jen (GS 2
Ö 37) Näsby sn, Ostra hd Smål., numera oftast kallad Näsbysjön 2.
Vid nordvästra hörnet af sjön ligger den gamla sätesgården
Flisluilt (uttalat Flis-), hvars namn enligt min mening är en
sammansättning af -hult ock genitivus af sjönamnet; jfr Filingshult, Flenshult o. s. v. Namnet skrifves enligt Styffe Un.2 s. 169 år
1434 Flidishult. Sjön skulle i fsv. tid alltså ha kallats *Flidhir.
Detta kan vara en afledning af namnet på den gren af Ämån,
som flyter mellan sjöarna Tjurken ock Flögen; jfr Flian, biflod
till Lagan. Då emellertid något minne af ett dylikt ånamn numera icke lefver kvar i orten 3 — ån är också ganska obetydlig
Ordet uttalas (i enlighet med den fsv. formen) Pqrättjebo. Skrifsättet ock riksspiiksformen Fläokebo beror, såsom Leffler Sv. fornm.för. tidskr. 2: 48 'påpekar, på falsk analogibildning : emedan i folkspråket -Uj- vanligen motsvarar rspr. -kk- (t. ex. vattja-väcka), har
man trott, att så äfven här vore fallet, ock så i skriften rättat, hvad
man ansåg berodde på förskämt allmogeuttal.
Om sjöns naturförhållanden se Trybom Meddelande från Kongl.
Landtbruksstyr. n:o 9 år 1901 (n:o 76).
Dock synes det mig sannolikt, att det fsv. gårdnamnet Flydhuby
(SD NS I från 1402) från östra hd (enl. SD NS I reg. afses troligen
Flugeby i Hvetlanda en) innehåller detta eller ett etymologiskt besläktat
älfnamn. Flugeby är beläget vid Ämån : möjligen har alltså denna
sträckning af ån i äldre tider burit' namnet *Flydha eller *Flidha. För
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— vore det kanske försiktigare att antaga sjönamnet ursprungligen ha åsyftat själfva sjön 1. Denna, som för öfrigt uppgifves
vara djup ock ,ha höglänta stränder, erinrar i fråga o'm formen
ganska mycket rom de sjöar, som vi i det föregående sett bära
namn med betydelsen 'fiatsjön o. d. Ordet är alltså kanske
besläktat', med no. fil f 'skifva' Aas., till hvilket Rygh NG
1: 191 med, tvekan ställer fno. Fliidulk, u Flovik : i så fall ett
isl. 'fia Hos Ress anföres formen 'Fine, pl. fleet., i liknande
betydelse. Af utomgermanska släktingar nämner jag lett. plitet
bl.. a. 'glätten', samt — af en nasalerad rotform — lit. splint.
'breit werden'; em fjärmare' besläktade ord se under Flen. Emellertid måste, innan det här framställda förslaget till tolkning af
fsv. sjönamnet *Flidhir akcepteras, äfven andra omständigheter
tagas i betraktande. Särskilt vill jag något uppehålla mig vid
namnet Flisby, benämning å en socken i S. Vedbo hd Smål.
Detta namn skrifves år 1386 Flythisby, år 1372 Flyisby (Styffe
Un., s. 174). Kyrkan ligger vid en ganska stor sjö, sciin nu
kallas Flisbysjön (GS 2 0 36). Detta hår i äldre tider säker
ligen ej varit sjöns namn, utan det återfinna vi tydligast i
formen Flythisby. Sjön tycks alltså ha hetat *Frypir, "Flydhir.
Nu är det emellertid möjligt, att y blott har ortografisk betydelse, att det här såsom stundom annars i fsv. betecknar i (jfr
Nor. Aschw. gr. § 108 anm. 5). I så fall har sjön kallats "Flidhir,
alltså med samma namn som vi ponerat för den vid det gamla
Flidishult liggande sjön Flögen.. Skulle man däremot ha att utgå
från ett Flydhir såsom det fsv. namnet på Flisbysjön ock ej.
anse sig böra skilja detta från det sjönamn, som ingår i Flidishult — hvilket också torde vara olämpligt — måste detta senare
gårdnamn förklaras ur ett äldre *Flydhishult medelst tillämpande
af den ljudlagen, att i svagbetonad stafvelse y (stundom genom
förkortning uppkommet af y) före år 1300 öfvergått till i, då följande stafvelse innehållit ett i2. Men har sjönamnet haft formen
*Flydhir, kan ej den ofvan framställda etymologiska förklaringen
öfrigt är namnet Flugeby så till vida intressant, som det visar en ljudutveckling analog med den i Flögen
*Flydhir eller *Flidhir. Emellertid bör mot denna min tydning anmärkas, att det säkerligen är samma
namn, som ett tiotal år senare, år 1411, skrifves Flodhuby (SD IS I.
Jfr Helig% Etymol. bemerk. s. IV.
Se Nor. Aschw. gr. § 101, 1 ock där citerad litteratur.
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tillämpas,. Huru skall nu emellertid den nsv. formen Flögen
förklaras? Det synes mig ometodiskt att skilja detta namn från
det i gårdnamnet Flishult ingående *Flidhir 1. *Flydhir. Annars
kunde man ju tänka på det fno. sjönamnet *Floygir, hvarom
se Rygh NG 2: 120, 425. Om dock, såsom troligt är, Flögen
får anses vara utvecklat ur de nämnda fsv. formerna, kunde
män ju erinra om no. Flovik Fly-vig (1593) <- Plydwik (1475)
Fliiduik (se Rygh NG 1: 191). Emellertid kan naturligtvis
denna jämförelse icke tillmätas någon större betydelse, då den
dels är hämtad från annan dialekt, dels i det no. namnet utvecklingen Flidh- -> Flo- försiggått i första leden af en sammansättning. Några säkrare stöd för ifrågavarande ljudutveckling kan jag likvisst ej lemna. Ett *FrYclhir hade bort gifva
*Flöe(r)n, ett "Flyclhir -> 'Flye(r)n, ett *Plidhir -> *Flie(r)n.
Här synes alltså folketymologisk ombildning ha spelat in. —
Fsv. *Flklhir 1. `Plydhir.
Flöta (Fernow s. 11 [1773]) »vid Åskogsbärget», Vrml.,
genomfluten af Rotna älf; är mig för öfrigt obekant. Namnet
är väl en bildning af v. flyta, motsvarande stammen flaut- 1151.
flautir f. pl. 'sur grädde' -,- sv. dial. (bl. a. äfven vrml.) fiöter
(Rz s. 152). Jfr Flyttingen ock Långflötu.
Flöxen, se Flyxen.
Fogen Lex. '4: 208; tryckfel för Algen»
Foken Lex. 4: 444; felaktigt för Frucken.
Folken skulle enligt Lex. 2: 342 vara namnet på den sjö,
som af allmogen benämnes Flocken (vid Fluxerum); se för öfrigt
d. o. Namnet torde emellertid bero på etymologiserande ombildning af det ljudlagsenliga *P1ocknen 1. Flocken. I nyss anförda
arbete omtalas också, att »sjön Folken anses vara uppkallad
efter Folke, stamfadern för Folkungaätten», hvarför också »gården egentligen skall heta Folkesrum»; jfr .häremot den faktiskt
uppvisade fsv. formen Floknisrum, hvilken ä,fven tydligen innehåller sjöns gamla namn Floknir (se Flocken). Namnet Folken
bör alltså ej sammanställas med fao. älfnamnet Folka (Rygh
Personnavne s. 73).
1) Af öfriga namn på Flis- känner jag intet, som här bör komma
i betraktande. Namnet å Fliseryds sn i Hanbörds hd Kim. skrefs år
1422 Flysorydh (Styffe Un.2 s. 181).

140

HELLQUIST, SJÖNAMN.

XX. 1

Foniarn (SGU Aa 29: 19) Hållnäs sn, Olands hd Uppl.; af
sjön synes numera intet återstå, å GS 5 ö 29 är den icke angifven. Namnet är antagligen en sammansättning med -maren;
jfr Rommesmaren i samma socken. Första leden är mig obekant.
Foxen fok4sen (Fernow s. 23 [1773], GS 2 V 32), mycket
stor sjö i Holmedals o. Fogelviks socknar, Nordmarks hd Vrml.
Ordet är sannolikt medelst appellativet sår (1.. fil.0) bildat af den
stam fök-, som enligt Rygh NG 1: 172, 372 troligtvis ingått i
ett par nu blott i gårdnamn kvarlefvande no. älfnamn (Toka)
ock som är en afljudsform till is!. fjUka, da. fyge; jfr sv. dial.
fok n. (Hz s. 141), isl. fok n. 'ngt lätt som drifves omkring för
vinden', lett. påga 'vindstöt' o. s. v. — se andra besläktade ord
hos Persson Wurzelerw. s. 23. I så fall torde äfven här första
leden vara ett utdött älfnamn, efter hvilket sjön uppkallats
medelst tilläggande af ordet sjö; analoga fall finnas i no. Jfr
det besläktade fsv. Fyghpir. I fråga om betydelsen erinras om
no. älfnamnet Dysta, som sannolikt hör till dust 'stov' (Rygh NG
3: 92). Möjligen har äfven Roxen en liknande upprinnelse. —
Emellertid finnas i no. äfven spår af en älfnamnsstam fox- (Rygh
NG 2: 261), hvilken naturligtvis också kunde tänkas ingå i vårt
sjönamn, ehuru det är mindre troligt. Denna senare stam sammanhänger möjligen med sv. sockennamnet Fuxerna, fsv. Foxerna
(fr. 1432) Vg., om nämligen de båda namnen — såsom Rygh
antar i fråga om älfnamnet — böra ställas till ett nord. fox
'räf. Dock synes mig älfnamnsstammen fox- snarast böra anses
vara en s-utbildning af stammen fok-; ett dylikt suffixalt s uppträder ganska ofta i nordiska älfnamn.
Fraggen frag4gen (fra440n) (Grau s. 491 [1754], GS 3 Ö 30)
Norbärgs sn Vstml. : Fragg, Fraggbärget (Fraggbärget : Fraggen
= Kalfhöjden : sjönamnet Kalfven = Kallbärget : sjönamnet Kallen); kallas enligt Lex. 2: 367 äfven Fraggsjön. Gårdnamnet
Fragg heter i fsv. tid (år 1496) Fraghl, år 1571 Frag2. Man kan
sålunda ej gärna antaga — hvad som annars legat nära till hands
— att sjönamnet utgår från en synkoperad form af ä.-nsv. fradigh 'fradgig, skummig', fsv. *fradhugher : fsv. fradha 'fradga'3
1)
3)

Dipl. dalek. 1: 157.
2) Forssell Sverige 1571, s. 83.
Jfr äfven sv. dial. frägga 'fradga' Rz s. 163 : isl. fröa (Grip
i Sv. lm. XVIII. 6: 78) samt fråga ds. : *frö- (Grip a. st.).
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(jfr under Gorgen, Gröcken, Höken o. 8. v.), alltså representerande
'Fradg(er)1. Om sjönamnet är ursprungett fsv. Fragg(er)
ligare än gårdnamnet, äro med afseende på bildningen t. ex.
(gård- ock sjönamnen) Dunker : Dunkern, Rist: Risten, Sotter :
Sottern m. fl. att jämföra (se afd. IV c slutet). Härledningen är
mig obekant. Möjligen är dock sjönamnet bildat af gårdnamnet;
jfr Glaåkern (: Glaåker), linabbarpen m. fl.
Fredagen fre4dan 2 (Fredagen GS 3 Ö 35), mycket liten
sjö i Åsbo sn, Göstrings hd Og. Med afseende på betydelsen jfr
no. Fredagsputten, ett .tjärn i V. Toten, Fredagsvik (Vikten),
SV. Söndagssjön (GS 3 Ö 31) Dalarna, no. Sondagstjern (Setskogen). Afven skär, öar, näs, gårdar äro i Norge till ett ganska
stort antal uppkallade efter vecko- ock hälgdagar. Rygh NG
2: 280, 3: 194 gissar, att man i rådvillhet om ett passande namn
gripit till den utvägen att bilda det af den dags namn, på hvilken
namnet blef gifvet. Namnen äro tydligen ganska unga.
Friggsjön, se afd. II A 17 noten.
Freden fre4den? (Gran s. 63 [1754], GS 4 Ö 32) på gränsen mellan Säby, Kolbäcks o. Rytterne socknar, Snäfringe hd
Vstml.; egentligen en vik af Mälaren. Namnet torde tillhöra
den stam fri-, som ingår i sv. fred, fsv. frIper m. ock står i
afljudsförhållande till fsv. friper, isl. fri& 'vacker. Betydelsen
är oviss, möjligen 'den vackra'; jfr Frillen 0. s. v.
Frie (fda. o. möjligen fsv.), se Frillen.
Frillen, stora o. Lilla, fril3len2 (Lotter c. 1750, Hermelin
1809, GS 1 Ö 38) Femsjö sn, Västbo hd, på gränsen mellan
Smål. o. Hall. : Frillhult. Den fsv. namnformen framgår med
all önskvärd tydlighet af formerna 1) Frillaböke från 1386,
Femsjö sn 3, hvilket namn jag icke med Lundgr. Sv. lm. X. 6: 56
anser bör föras till personnamnet Frille; jfr med afseende på
bildningen Torseböke : Toresjön Hall. (se Toren), Embricke :
sjönamnet Emmern, Flasbjörke : sjönamnet Platen; 2) Frillaoss
=-- *Prillaös från 15544, som på grund af sammanhanget måste
Friger 0. a. ex.
staga, Frigger
Jfr y.-fsv. stagga
anförda af Nor. Aschw. gr. § 285, 2; jfr äfven nsv. glögg : glödga.
Enligt uppgift uttalat »fredan», såsom best. form af fredag,
hvilken i de östgötadial., som jag känner, har akc. 1 ock kort a.
4) 11811 29: 64.
8) Jfr Höjer 2: 244.
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antagas 'åsyfta sjön Frillen. Denna sjö är nit mycket uttappad,
men var före sänkningen — enligt Sruål. Beskr. under Femsjö
samt skriftliga uppgifter till mig — sällsynt vacker »Med sitt
rena vatten, genomskinligt klart som Vätterns, sina många albevuxna, gröna öar». Jag anser namnet i ännu äldre tid ha lytt
'Fripe. 'den vackra (sjön)', hvilket 'genom assimilation blifvit
"Frille, liksom det etymologiskt så gott som identiska fsv. friJla
redan i fsv. tid öfvergått till frilla. I Valdemar II:s jordebok,
omtalas nämligen från Tönnersjö hd Hall. gränsmärket frithekalf, ,hvilket tydligen ,åsyftar Lilla Frillen, här uppfattad som
»kalf» — hvarom se under Kalfven . — till den egentliga Frillen.
Från den danska sidan synes alltså sjön ha kallats Frie,
hvilket är eller . åtminstone, innehåller det ord, till hvilket fsv.
'Frille utgör en diminutivbildning. En intressant parallell till
detta förhållande erbjuder namnet å den strax bredvid Frillen
belägna Ållgunnsjön (se Allgunnen), hvilken .af .danskarna benämnts Algudhi. I båda fallen stå, som synes, de svenska ock
danska namnen ljudligt mycket nära hvarandra, men kunna
icke omedelbart identifieras. För att nu -, återgå till fsv. sjönamnet *Friple är 'det ,sålunda aflett af fsv. friper, isl. friär
'vacker', i arkaisk ock, poetisk stil fortfarande använt i sv. under
formen frid; jfr Fryken, hvilket möjligen är rotbesläktat. Det
är alltså — rent formellt sett — identiskt med det f ht. (mytiska)
personnamnet Fritilo, hvilket Mtillenhoff ZfdA 30: 222 öfversätter med 'chönle' 2. • Jfr för öfrigt Frillingen, no. Frillefoss,
no. fjordnamnet "Fri.61r 3, no. gårdnamnet Fifflet (fao. a Frideciketi4) samt .väl äfven no. älfnamnet *Friöna 5. _En älfnamnsstam Fr - måste äfven ingå .i vrml. Fredros, Gunnarskogs
Vrml.
*Fiiparös, [Ivars första led är en gen. af älfnamnet
*Frip; jfr Rottner'os underRottnen samt där anförda analogier.
I fsv. Frillissaas, nu Friliesås Hall., ingår däremot sannolikt'
personnamnet Frille : Fridhlef 6. Dock är det med tanke på,de
många af sjönamn bildade gårdnamnen på -ås .frestande att här
Schlyter VGL s. 591.
Jfr äfven Niedner a. a. 42: 257.
Rygh Studier ss. 50, 80.
4) Rygh NG IV. 1: 227.
Rygh NG 1:99. Jfr Lundgr. Sv. Im. X. 6: 57 samt den i socknen gängse traditionen om konung Fridlefs graf.
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söka ett sjönamn *Frillir; jfr t. ex. Lygnis asa: sjönamnet Lygnen. Gårdnamnet Frillesbo i Nykils sa, Valkebo hd Og., kallas
år 1447 Fridhlösbodum 1 ock är sålunda att hålla fjärran från
sjönamnet i fråga. Beträffande betydelsen erinras om Fager=,
Fagrasjön 2 samt Fagertjärn (GS 2 0 34); jfr äfven Bällen. —
Fsv. *Frille, *Friple samt (för det fda. namnet), "Frie.
Frillingen fri1311Beh2 _(Hermelin. 1804, Tham Nyk. s. 232)
Bälinge sn, Rönö hd Sdml.; väl afledning af ett ord motsvarande sjönamnen Frillen eller Frie, jfr t. ex. Böpplingen, Femljugen, Ygglingen, Ynglingen.
FriAdein frin3del2n (Frindelen GS 3 Ö 36), liten sjö i
Locknevi sn, S. Tjusts hd Kim. På grund af d, hvilket ej
blifvit assimilerat med det föregående n, är det sannolikt, att
ordet egentligen uppstått genom sammansättning, kanske med
ett ord motsvarande no. deile, dele m. 0. s. v.; se närmare
Findeln. Första leden innehåller möjligen ett ä. "Prinn-, motsvarande stammen i fno. älfnamnet Fri6na (Rygh NG 1: 99, 188);
detta är dock mycket osäkert3. Man kunde äfven tänka på
schweiz. dial. frein
*frin= sskr. *prina- : isi. friar (se Frillen)
sskr. pritit- (Kluge PIM 8:526); jfr Fryken. --- Jfr äfven inledningen s. 13.
Fsv. Friski (briski VGL IV. 11: 3), stor sjö på gränsen
mellan Kinds o. Marks h:der Vg., nu kallad. Frisjön (GS 1 V 37).
Om den af NOREEN föreslagna härledningen af Fryken är riktig,
kunde ordet osökt ställas till den af honom ponerade adj..-stammen frisk- 'kall': se närmare härom under Fryken. Äfven i
motsatt fall torde en dylik förklaring af ordet böra tagas i
öfvervägande. Dock är det ined någon, tvekan som jag för adj.
frisk antager en grundbetydelse 'kylig', trots att enligt Rz ordet
,Vb. har denna bemärkelse. För att namnet emellertid har en
dylik betydelse, talar den omständigheten, att sjön är medelst
en å förbunden med den likaledes ganska betydliga Lysjön,
mild'; se utförligare
hvilket namn kan föras till isl. hlYr
under Lyen. I alla händelser kan Friski ha förändrats till 'FriskVadst. jordeb. s. 39.
GS 1 V 38, 3 Ö , 38, 1 V 37, 3 ö 37 2 ggr, 4 ö 37 2 ggr,
3 ö 36, 5 (3 33.
I Frinnaryd, Smål., ingår däremot möjligen ett personnamn
*Frinne, Lundgr. Sv. lm. X. 6: 57.
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sjön, Frisjön under inflytande af Lysjön; jfr liknande fall under
Arken, Fiolen, arten, Hunn, Käxen. På samma sätt kunde Fryken.
ock Värmeln betraktas som motsättningsnamn, om värkligen det

förra ordet har den betydelsen, som NOREEN förmodar, hvarom
mera nedan. -- För öfrigt erinras om Frisksjön (GS 4 Ö 36)
Loftahammars sn, N. Tjusts hd Kim., ock det sannolikt äfvenledes besläktade Färskesjön (GS 3 Ö 40), Jämsjö sn Blek.
Frithekalf, se Frillen, Halfven.
Frixen, se Fryken.
Freden' (GS 5 Ö 32) Täby sn, Danderyds skeppslag Uppl.;
möjligen af en stam frön- 'fradga', som står i afljudsförhållande
till fsv. fradha, ä.-nsv. fradhiger; se för öfrigt (Fraggen) Frödingen samt Tamm Et. ordb. under frodig.
Frueken fruk4ken, enligt uppgift uttalat »Fracken» 1. »Procken» (= frolsan?) (GS 2 Ö 36) Linderås an, N. Vedbo hd Smål.;
af Lex. 4: 444 felaktigt kallad Foken. Namnet hör sannolikt
till ett ord motsvarande no. f'rukka 'rynka, spricka' (Rosa) ock
är i så fall närmast att föra till den stora grupp af sjönamn,
som betyda 'klyfta, dal' o. d.; jfr Bredrefven, Klämmingen, Ryfvon 0. S. v. Sjön har kallt vatten. Om Fryken värkligen betyder 'den kalla sjön', kunde man emellertid också tänka på att
förbinda de båda namnen med hvarandra.
Fryken fry4ken (frean) (Frixen laeus Blaeu 2 mellan
ss. 29-30 [1663, å ett aitryck af Burei karta »Gothia»]; Fixen
Blaeu 2: 34 [1663, tryckfel för Prisen]; Fryggen 1. Fryken
Tuneld s. 21 [1741], se nedan; Fryken Tuneld s. 196 [1741],
Linne Västgöta resa s. 239 [1747], Fernow s. 22 [1773], Lex.
2: 381 [med tämligen utförlig beskrifning], GS 1 0 31 o. 32);
ett af Värmlands större vattendrag, bestående af de tre sjöarna
Öfra, Mellan- o. Nedra Fryken, i Fryksdals o. Kils h:der. Af
sjönamnet (eller eventuellt därmed besläktade former) ha bl. a.
följande ortnamn bildats:
1) Fryksdal(s härad): Friskdal VGL I VK. not 27, enligt
Schlyter Reg. troligen norra delen af nuvarande Fryksdals härad.
Friskdals hEeradh eller Frixdalin (från år 1397) utgjordes enligt
Styffe Un., s. 152 »sannolikt af samma område, som nu för tiden
kallas Fryksdalen»; Friisdala (»wtan friisdala och älffuedala»)
1) Uttalauppgift ej lerunad.
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N. krönikan v. 4969'; Frijsdalen G. I:s Reg. 17: 302 (1545);
Frissdahlen (1621)2; Fryksdals Härad Tuneld s. 198 (1741);
Fryksdalen Fernow s. 547 m. fl. st. (1773) o. s. v. Af allmogen uttalas dock namnet enligt uppgift frisdan, som måste
ha ursprungligt långt i.
Frikuheerad VGL I VK. not 27; Friku eller Fryka (från
1397) hieradh, vid Norsälfven o. Nedra Fryken, sedermera delat
mellan Grums ock det nya s. k. Kils härad; se Styffe Un.2
s. 152, Höjer 1: 461.
Hrykerucl(s socken), fordom i Friku härad, nu i Kils:
Frykarudh (1437), Frikerud 3, Frikarud4, Frykerud Tuneld s.
197 (1741) o. s. v.
Fryksände (socken) i Fryksdals härad; enligt Styffe
Un., s. 152, Höjer 1: 493 tidigare (?1540) skrifvet Friks-; Fryeksene (1560); Fryksände Tuneld 8. 197 (1741) o. s. v.
Fryksta vid södra ändan af Fryken : Frykstad Fernow
23 (1773), ett af de icke synnerligen talrika exemplen på at
-stad bildade gårdnamn, hvilkas första led innehåller ett sjönamn; jfr Bolmstad : Bolmen, Flummelsta Ilummeln.
På grund af ofvanstående namnformer synes man vid förklaringen af det gamla sjönamnet Fryken ha att utgå från tre
fsv. stammar Frik-, Fryk- ock Frisk-. Emellertid är det a
priori osannolikt, att icke sjön ursprungligen burit ett enda
namn, ock det torde därför vara vår plikt att tillse, huruvida
icke dessa tre stammar kunna återföras på en enda. Vid ett
närmare skärskådande af namnlistorna ofvan förefaller det mig
också, som om 1-formerna afgjort vore de dominerande; jfr
Frixen, Frixdalin, Friku heerad, Friksände. Jag utgår sålunda
v. från stammen frik- eller närmare bestämt från en maskulin
a-stam "Friker. Häraf har regelbundet ortnamnet Friksdal bildats (se 1). Formen Friskdal (1) kan ha uppkommit af Friksdal på samma sätt som Tyskmark af Tyksdal (se närmare
Töcken). Dock är det möjligt, att ombildningen beror på folketymologisk anslutning till stammen frisk (jfr under Friski). Vi
Sv. medelt. rimkr. 2: 171.
Enligt handl. tryckt i Noraskogs arkiv 2: 735.
Sv. riksdagsakter I. 1: 685.
Forssell Sverige 1571, s. 106.
Här kan dock möjligen folketymologi föreligga.
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komma nu till det namn-, inom hvilket enligt mitt förmenande
y-vokalen ljudlagsenligt uppstått ock från hvilken den inträngt
i öfriga här. behandlade namn, bl a.. i sjönamnet Fryken; nämligen :Friku b.cerap. ,Jag anser, att ,ur detta FrIku. genom -s. k.
kombinerat n-omljud utvecklats ett Fryku, hvarvid särskilt
erinras därom, att r i fsv. tid varit ett labialt ljudl. Denna så
uppkomna 'stam Fryk- har sedermera -- närmast genom naninet
Fryku hwrap (ock väl äfven Frykerud, jfr nedan) -- öfverförts
till sjönamnet Fryken ock öfriga ortnamn, hvilka ljudlagsenligt
skulle haft i.
Detta F,riku, som ingår i Friltu hEerap, antager jag vara
det gamla namnet på »den från urminnes tider för timmerflottning så beryktade Gunnit0 eller. Frykälfven» 3, hvilken genomskär västra delen af Kils hd, alltså fsv. *Frika; jfr de värml. älfnamnen Alstran, Badan, • Björkan (1. Björkeän), Emtan, Leran,
Lysan, Stöpan 0. • s. v. Sjönamnet kan i detta. fall icke vara
bildat af älthamnet: man hade i så fall snarast väntat en tvåstafvig form af det förra, *Frikir I. *Friki. Nu talar emellertid
dels ordets nuvarande uttal med alle. 1, dels ock framför allt
namnen Fryksdal ock Fryksände (se 1 ock 4) fbr en fsv. enstafvig sjönamnsform. Man får därför antaga, att älfnamnet
*Frika bildats af *Friker på samma sätt som Alstra(n) af *Alster,
där af enahanda grunder sjönamnet bör betraktas som det .primära. Svårigheter vållas af de fsv. formerna Frykarudh o. s. v.
Huru nu än dessa skola förklaras4, tror jag dock ej, att man
på grund af dem behöfver ansätta en .tvåstafvig sjönamnsfortn,
som i så fall skulle .uppträtt som växelform till den enstafviga
form, från hvilken det nuvarande sjönamnet oomtvisteligen utgår.
Jfr Nor. Sv. lie. I: 328, Kock Sv. språkhist. s; 22 följ. Som
prof. Kom( för mig påpekat, har i detta fall på grund af invärkan från
det föregående f labialisationen hos r kunnat vara starkare • än eljes.
~nita är egentligen namn på en i socknen belägen gård, jfr
äfven Skommita, likaledes i Kils socken, Junta (1387, 1415 Julitta)
Oppunda hd Sdml. : fsv. tta, bl. åtta : got. aihts, fht. öht f. 'egendom' (= sv. ätt, id. Ehtt); med -se- E- -i- i obetonad ställning.
Lex. 4: 154.
Snarast är Frykarudh en, analogisk ombildning af ett äldre
*Frykurudh; jfr t. ex. fsv. Gelluryd (1342), men Gellarydh (1344),
Elyndarydh (1346)
Hyndorudh (s. å.) — se SD V — ock vidare
fsv. Valuby Valaby (1399) enligt SRP.
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I fråga om en dylik senare påvärkan på sjönamnet från ett
ortnamn, som själft är bildat af detta, kunna t. ex. sjönamnet
Hvitten : Hvittorp : sjönamnet Hviten ock sjönamnet Järten : Järtorp : fsv. sjönamnsstammen *Ger- jämföras.
Hvad nu härledningen af detta namn beträffar, hade jag,
innan jag kommit till ofvan framställda uppfattning om stamvokalens kvalitet, ansett, att man snarast hade att operera med
en basis freuk-, där slutkonsonanten vore att fatta som det i
sjönamnet synnerligen vanliga k-suffixet. Samma utgångspunkt
har äfven prof. NOREEN haft för den härledning af namnet, han
haft godheten meddela mig'. NOREEN anser, att namnet med
k-afleclniug bildats af den basis preu, som föreligger i isl.
frjåsa, sv. frysa, hvars s han uppfattar som 'rotdeterminativ'.
Stammarna frik- ock frisk- (i fsv. Friskdal, jfr adj. frisk-) vill
han förklara såsom rotvarianter till nämnda ord. Namnet anser
han betyda 'den kalla (sjön)'. Till samma ordgrupp för han
äfven isl. frauke, froskr, frau5(r) (= sv. frö), fro5a 'groda' 2.
För denna härledning kunde — utom den omständigheten,
att sjön enligt N. är känd för sitt kalla vatten — det namn
tala, som bäres af en annan af Värmlands förnämsta sjöar, Värmein, hvilket förefaller betyda 'den varma'. Såsom exempel på
dylika till betydelsen motsatta namn å sjöar, som ligga nära
hvarandra, anför jag Hunn—Valpen, Ljusterhöfden—Svarthöfden, Stråken—Fiolen, där dock den egentliga betydelsen af namnen Hunn ock Stråken alldeles missförståtts af dem, som gif vit
de båda andra sjöarna deras namn. Men i det följande hoppas jag
kunna visa, att värmein närmast är aflett af älfnamnet *VEerma,
bvilket nu visserligen i sin tur torde ha denna eller närbesläktad
betydelse. Med afseende på bildningen af adj. *frYker : freumå erinras om ags. råoo : nåow 'vild', meng. hleuke : hlewe 'lan'.
Mot den framställda etymologien talar ä andra sidan följande.
Sommaren 1898.
Om dessa ord jfr Hellqu. Ark. 7: 143. — Liden Z. altind.
u. vergl. sprachgesch. s. 85 ställer isl. frauär till isl. frauä, froba, fsv.
frodha 'skum'. Dock synes grundbetydelsen i dessa senare ord ha varit
en annan, än den LIDÅN antager (Persson Wz. s. 163). De nämnda
orden för 'groda' ha senast behandlats af Osthoff Etym. parerga 1: 356 f. :
grundbetydelse 'springer, hilpfer'.
Sv. landon. XX. I.
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Skulle stammen freuk-, frk- vara den ursprungliga, kan man
icke förklara stammen frik- på annat sätt än såsom N. också
tänkt sig saken, nämligen som hörande till ett visserligen besläktat, men vid sidan af det andra själfständigt existerande
likbetydande adjektiv. Ett tredje sådant skulle enligt N. möjligen
vara det, från hvilket namnet Friskdal utgått. Detta antagande
har dock en ringa grad af sannolikhet för sigl. Snarast möjligt
synes det vara, att det senare ordet varit gängse i trakten; jfr
nämligen (fsv. sjönamnet) Friskt Men rimligare förefaller det
mig att förklara namnet Friskdal så, som ofvan skett. Äfven
stammarna frik- ock fryk- kunna, som jag sökt visa, förbindas
med hvarandra, utan att man behöfver tillgripa den utvägen att
förklara dem som två skilda ord.
Är man sålunda nödgad att utgå från stammen frik-, blir
ju i alla händelser den ofvan gjorda sammanställningen möjlig,
men den kommer att sväfva alltför mycket i luften, om den
icke har att stödja sig på stammarna freuk- ock frisk-. Jag
antar i stället, att ordet är en bildning på k (ieu. *pri-g) till
den basis fri-, ieu. pri, som med dental afledning föreliggqr i fsv.
friper, is!.. fri6r, ags. fri8 'vacker, ljuflig', etymologiskt identiskt med sskr. pritå- 'förnöjd, älskad, vänlig'. Ordet vore i
så fall besläktat med sjönamnen fsv. Fripe, sv. Frillen. En
*fri- (se
n-afledning af samma rot är schweiz. dial. frein
Fl-Mein). I fråga om betydelsen vore det synnerligen vanliga sjönamnet Fagersjön att jämföra samt med afseende på
bildningen t. ex. sjönamnet Grecken. Få sjöar torde med större
fin än Fryken bära ett sådant namn 2. — Den hos TUNELD förekommande formen Fryggen är att bedömma såsom skrifningen
Gryggen för Grycken (se Gröcken)3. Den återger sannolikt, om
i) Man skulle emellertid kunna erinra om fao. sjönamnet MjErer, som
står i afljudsförliållande till fuo. Mors, namn å den genom sjön flytande
älfven, samt om sjönamnet Aurr : älfnamnet Yrja, hvarom se Rygh NG
1: 196, 14: 49; jfr äfven under Naten.
Jfr t. ex. Lex. 4: 154, Wettergren i Sv. tur.-fören. årsskr.
för 1900, s. 151 (»I sanning en underbar sjö, olik alla andra, vi skådat!»),
Ellen Key i Ord o. bild 1900 o. s. v.
Man skulle ju också kunna tänka på en anslutning till ett sannolikt en gång befintligt fsv. adj. *frygger (urnord. *friggwa-), hvilket
legat till grund för fsv. fryghp, sv. fröjd, motsvarande isl. fryg6
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också på ett ganska klumpigt sätt, ett dialektiskt uttal frytyan,
hvilket på grund af NOREENS framställning i Fryksdalsmålets
ljudlära § 191 borde kunnat förekomma i Ö fr e Fryksdalen. På
samma sätt skrifver LOTTER Gryggen för grytyan (se Gröcken)
ock Grängien för gr(eyan (se Grängen), de senare i Ekshärad,
Älfdalen. Formen Frixen (Friksen) är egentligen = Friksjön;
jfr Emsen, Xxen (: Äjen) m. fl. m. fl. — Slutligen må nämnas,
att sjönamnet på grund af sin bildning förefaller mig tillhöra det
allra älsta lagret af svenska sjönamn.
Fsv. *Friker 1.
Fräen, Stora 0. Lilla (af allmogen Lille), frä3en2 (frå,m)
(Frennen Tuneld [1] 2: 72 [1786]; Frännen Hermelin 1803; Fränen Lex. 4: 203, 5: 401; Frän SGU Aa 54: 6) Kvista sn, Lekebärgs hd Nke. Formerna på -non synas återgå på ett Frän,
sammandragning af Fräen, hvars n uppfattats som tillhörande
stammen. Om dylika sjönamn, som innehålla en fördubbling
af best. artikeln, se Törnen. De äro i allmänhet att betrakta
som blotta skrifformer; åtminstone tycks detta vara fallet med
det namn, hvarom här är fråga. Härledningen af ordet är mig
för öfrigt obekant. Man kunde tänka på sammanhang med ett
fsv. *fribr, isl. fire; biform till frjår 'fruktbar'; dock blir det
svårt att förklara betydelsen. Skulle emellertid värkligen formerna Frännen ock Fränen vara af gammalt datum, vore sannolikt det fno. fjordnamnet *Freni, gen. "Frenja2, att identifiera
med vårt sjönamn.
Fräjen fräj3jen2 (Frejen GS 2 Ö 38, Smål. beskr. under
Asa), liten sjö i Aneboda sn, Allbo hd Smål.; kallas enligt uppgift äfven Fräjsjön; af obekant härledning.
Fräkentjärn o. d., se Bräxnan.
Frän, Fränen, Frännen, se Fräen.
Frödingenx stora 0. Lilla, frö5diBen2 (GS 40 35), små sjöar
i Yxnerums sn Og.; den förra kallas numera äfven Sonstorpssjön
efter en närbelägen gård. Namnet hör kanske till sv. dial. fraud,
frö, fsv. frodha, isl. frau5 'skum' eller till den likabetydande stam'fruktbarhet, yppighet' (se Tamm Et. ordb. under fröjd). Frykensjöarna
omgifvas af en fruktbar dalgång (Höjer 1: 440). Men jag föredrager
afgjort den gifna förklaringen.
Af sjönamnet Fryken äro väl bl. a. släktnamnen Frychius (präst,
se Fernow s. 874), Frykman ock Fryxell bildade; jfr Vänern, Vättern.
Rygh Stud. s. 55.
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men frö-, hvarom under Fropen. Med afseende på betydelsen
är Femmen att jämföra. Däremot hör namnet knappast till sv.
frö, fsv. frodhir pl., isl. frau6(r) 'groda'1, hvilket däremot ingår i Frögölen (GS 3 Ö 39), Frötjärn (2 V 31); jfr (?) Frökensjön (5 Ö 33), enligt min mening snarast af ett fsv. "Froknasio
: fsv. *froke, isl. frauke 'groda'. Det ofta uppträdande namnet Frösjön är flertydigt (se Frävättern). Som ett egendomligt sammanträffande må för öf'rigt påpekas, att liksom sjön
Frödingen ligger å stranden af Yxningen, finnes i sjön Yxnerns
omedelbara närhet en gård Frödingehult (år 1419 skrifvet Frodhungahult enligt SD 3: 403), Frödinge socken, för hvilket liksom för sockennamnet möjligen ett sjönamn ligger till grund. —
Fsv. "Fropinger 1. *Fropinge.
Frövättern frö3vät2 tern eller (efter det i trakten gängse
uttalet) Frövettern fris3vet2tern (friiv«an) eller Frevettern fre3vet2tern (fh'atan)..2 (Frowettern Lotter c. 1750, väl för •Frö-;
Frövettern GS 2 0 32) Bjurtjärns sn, Karlskoga bärgsl. Vrml. :
Frövätterstorp (jfr Alk-, Ullvätterstorp). Ordets första led antages allmänt innehålla gudanamnet Frö, isl. Froyrs; jfr (den
bredvid liggande) Ullvättern. Af värmländska gårdnamn anför
Lundgren Språkl. intyg s. 67 blott ett, Fröbol, där samma namn
kunde anses ingå; men sannolikt innehåller det icke gudanamnet
Frö 4: häraf att dömma har guden i detta landskap icke varit
föremål för någon ifrigare dyrkan 5. Sjönamnet Frösjön har jag
antecknat från GS 2 0 39, 1 Ö 38, 2 0 38, 3 Ö 38, 4 Ö 36, 5 0
33 (: Frönäs, Frustuna), 6 Ö 31. Namnet är dock flertydigt.
Säkert hit hör bl. a. Frösjön i Odensvi sn nära Tynn ock Alguten; se sistnämnda ord. Osäkert är emellertid, om så benämnda
sjöar varit hälgade åt Frö. Man kan äfven tänka sig, att de
erhållit namn dä,raf, att vid dem Fröstämpel varit belägna; jfr
De båda ordgrupperna äro möjligen besläktade; se Licän Z.
altind. u. vergl. sprachgesch. s. 85. Jfr dock OsthofE Etymol. parerga
1: 336f.
Enligt uppgift af fil. dr G. KALLSTENIUS.
Lundgren Språkl. intyg ss. 67, 72.
Jfr Steenstrup dust. tidsskr. 6 R. 6: 368 f.
Annorlunda är förhållandet framför allt i Upp!. samt äfven i
Sclml., Vstml., Vg. ock ög. Särskilt vanligt är namnet Frö(s)vi. Om
gudanamnet Frö i fsv. personnamn se Lundgr. Spår af hednisk tro s. 11.
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under Häljen. Om namnets ålder se afd. V. Senare leden är
säkerligen — trots det i trakten gängse uttalet med e — att
betrakta som identisk med Vättern ock betyder alltså 'vattnet';
se härom äfven Alkvättern (Alkvättern : Alkvattnet = Ullvättorn : Ullvattnet).
Fullen ful4len (enl. uppgift) Svinhults an, Ydre hd Og.
Sjön kallas äfven Fundsbodasjön (GS 3 Ö 36): Fundsboda, jfr
det icke långt därifrån belägna Fundshult. Men gården Pundsboda heter enl. Rääf 1: 152 år 1322 Fulsboda, hvarför väl det
förra namnet måste, betraktas som en ombildning eller utveckling
af det senarel. Det fsv. namnet på sjön har sålunda varit Fulder.
Samma namn Fullen har äfven en sjö i Husby sn, Dalarna. Ordet
hör till adj. full, fsv. fulder, isl. fullr 0. s. v.; jfr Fullhöfden, Fyllen, Fyllingen. Man kunde i detta sammanhang erinra
om det grekiska bäcknamnet Ilkr.9Lecot i Pierien : 7rtp.7r1T.c; se
Fick Bezz. Beitr. 22: 51. — Fsv. *Fulder.
Fullhöfden ful3lhöv2den, möjl. äfven -hov3den (Fullhofda slö
FISH 29: 63 [1554]; Fullhofden Lotter c. 1750; Fullhöfden GS
1 Ö 39) på gränsen mellan Sunnerbo hd Smål. o. Tönnersjö hd
Hall. Enligt Lundgr. Sv. lm. X. 6: 65 skulle i ortnamnet Fullhofda sjö personnamnet *Fullhofdhe ingå. Så är emellertid
icke fallet, utan detta personnamn torde böra strykas. Den
senare leden är densamma, söm ingår i sjönamnen Hofden samt
El-, Nätter-, Sillhöfden. Hvad den första beträffar, gissar man
naturligtvis på adj. full (se Fullen). Emellertid måste vid bedömmandet af sjönamnets äldre form äfven det namn fuldubogha
tagas i betraktande, som anföres i Valdemar II:s jordebok 2.
Har härmed Fullhöfden åsyftats eller kanske Fylleän, som strax
norr om sjön korsar gränsen? Mellan dessa namn måste vi
tydligen välja, då det strax därefter nämnda hunbiargh är det
i närheten belägna Hunsbärget3. För Fullhöfden talar u-vokalen,
för Fylleån däremot mycket starkt formen Fuldu, hvilket tydDessa båda gårdnamn på Funds- visa sålunda knappast hän på
något äldre sjönamn 'Funder eller *Fundir.
Schlyt. VGL s. 591.
Namnet å denna långt ut från haf vet märkbara höjd anser jag
innehålla samma stam som fsv. hun 'takås', isl. hann 'mastspets' snarast i den bet, som föreligger i cymr. ewn 'höjd', hvarom se närmare
Fick4 2: 84, Zupitza Germ. gutt. s. 208; se för öfrigt Hunn.
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ligen är genitivus af ett ånamn Fulda, nsv. *Fullan (såsom Lagan,
Nissan, Ätran o. s. v.). Fuldubogha kunde sålunda helt enkelt
betyda den båge, som bildas af ån Fulda. Nu skulle man
emellertid på grund däraf, att andra sjönamn på -höfden synas
vara sammansatta med älfnamn, kunna fråga sig, om ej ett älf
namn Fulda 1. dyl. ingår äfven i sjönamnet Fullhöfden ock
sålunda Fuldubogha ändock varit ett med Fullhöfden växlande
namn å denna sjö, i så fall snarast använt å den danska sidan'.
Någon betydande å eller älf står emellertid icke i förbindelse
med sjön, ock för öfrigt borde i så fall i alla händelser namnet
år 1554 icke ha lytt Fullhofda sjö, utan Fullehofda 1. dyl.
Resultatet af undersökningen blir alltså det, att med Fuldubogha afsetts Fyllettn, hvars fsv. eller fda. form vi sålunda äro.
i tillfälle att rekonstruera : Fulda. Namnet bör säkerligen
sammanhållas med det fht. flodnamnet Fuldaha, om hvilket se
Grimm Gesch. s. 574, Förstem. 2: 537. Om nu så är, finnes
intet skäl att icke föra stammen i Fullhöfden till adj. full.
Fullhofda siö innehåller genitivus (definitivus) af ett Fullhofde,
som alltså varit sjöns fsv. namn.
Fungen fug3gen2 (GS 3 Ö 37), liten sjö i Hässleby an, S.
Vedbo hd Smål. : Funghult. Möjligen är namnet en gammal
afledning på -g, ieu. -k, af ett ord motsvarande isl. funi 'eld,
låga', got. stammen fun- (nom. fön, gen. funins) : gr. 7cGe. Om
denna förmodan är riktig, vore namnet besläktat med ock bildat
med samma afledning som skr. pävaka- 'eld', såsom adj. 'ren,
klar' 2. Med afieende på betydelsen se Eld». — Emellertid
ligger det närmare till hands att förbinda namnet med följ.; jfr
växelformerna Ryngen : Ryningen nedan.
Funningen fun3nigen2 3 (SGU Aa 28: 42), ytterst liten, numera sannolikt försvunnen vattensamling i Torpa sn, Vedens hd
Vg. : Funningen (GS 1 V 36). Namnet innehåller sannolikt
samma stam som fno. älfnamnet 'Punda, nu Funna, om hvilket
se Rygh NG 2: 353, samt är väl en bildning på -ung af ett
dylikt älf- eller bäcknamn. Namnen ställer jag till ags. funda. Algudhi (se Allgunnen), sv. *Fripli
Jfr sv. *Algun(ni)
da. *FriPe (se Frillen) — namn å i närheten belägna, i Valdemar
II:s jordebok omnämnda gränssjöar.
Se närmare K. F. Johansson Z. gr. sprachk. s. 29.
Min meddelare från orten kände blott hemmansnamnet.
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dian 'ila, skynda'; jfr med afseende på betydelsen Skundern,
Svinnaren samt möjligen äfven Fysingen, om detta namn hör till
det af stammen i ags. fundian afledda ags. ftis 'skyndsam' o. d.
Denna härledning talar i sin mån för att Funningen är aflett
af ett älfnamn, för hvilket en betydelse 'snabb, ilande' naturligtvis bättre passar än för ett sjönamn. Möjligen äger också
släktskap rum med sjönamnet Findeln. Gårdnamuet Funningen
är naturligtvis sekundärt i förhållande till sjönamnet; jfr t. ex.
Fyllingen 2.

Furen.
fu4ren, af allmogen uttalat fulern 1. fu4en 1 (Fiuren Lotter c. 1750; Furen 1. Fjuren Sköldberg s. 109 [1846]; Furen
Hermelin 1809, GS 2 Ö 38 o. s. v.; Fur i den gamla värsen
)Emellan Fur och Flå, där stå de kistor två» o. s. v. Lex. 2: 160),
tämligen stor sjö öster om Flåren, från hvilken den endast genom
ett näs är skild, i Östbo hd, vid gränsen mot Sunnerbo hd
Smål.; omgifven af furuskog.
fu3ren2 2 1. (enl. annan uppgift) fu4ren (Rogberg o. Ruda
s. 148 [1770], Hermelin 1809, GS 2 0 38) på gränsen mellan
Härlöfs, Lekaryds, Moheda o. Örs socknar, Allbo hd Smål.
3). fu4ren (Fur Rogberg o. Ruda s. 138 [1770]; Furensjön
GS 2 Ö 39) Oja sn, Binnevalds hd Smål.
Hvad 1 beträffar, finnes ingen direkt anledning att förneka
riktigheten af formen Fiuren hos LOTTER, särskilt om man sammanhåller den med SKÖLDBERGS uppgifter. Dock äro LOTTERS namn
icke fria från tryckfel (jfr t. ex. Halftron). Härledningen af
detta namn — om nu ett sådant existerat — är obekant. I
alla händelser har sedan folketymologisk anslutning till trädnamnet fur, fura ägt rum, samma ord som ligger till grund
för 2 ock 3. Furen 2 synes -- att dömma af akcenten — utgå
från ett fsv. *Furi, hvilket namn betyder 'furusjön'. Furen 2 :
Furen 3 = Asspen (med akc. 2) : A'spen (med akc. 1) = Byrrken
(med akc. 2) : Bj'örken (med ah. 1). Med afseeude på bildning
ock betydelse se för öfrigt Alen, Asken, Aspen, Björken, Eken,
Gran, Linden 0. s. v. Med samma ord ha vidare följande namn
1) Jfr motsvarande uttal af namnet å den bredvid liggande Fletren;
se d. o. s. 135.
2) Enligt muntlig uppgift af en i närheten boende person.
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å vattendrag sammansatts: Furusjön (Fur-, Fure) 1, Furuvattnet (GS 1 V 33), Furugöl (3 Ö 40), Furtjärn (1 V 37, 1 V
33), Fer(e)sjön : fere n. 'furuskog' Sk. Hall. Blek. Smål. (3 Ö
40, 2 Ö 38 3 ggr); jfr gårdnamnen fsv. Fyrisyo, nu Fyrsjö
(SD NS I från 1402), Stigtomta sn Sdml., nsv. Fersjömåla (GS
4 Ö 37), fsv. Fyrisiohwlt, nu Förshult (SD NS I från 1402).
Nye sn Smål., samt Fyrisiomala, nu Furusjömåla (SD NS I från
1404), Asheda sn Smål. : fsv. *Fyrisio. Samma fsv. sjönamn förutsättes äfven för de vanliga namnen Försjön2 samt Fyrsjön3.
Af samma ord är äfven namnet på Fyrisån bildat: fsv. Flyg
(runsv. Pari), isl. F-ri (Ynglingatal), jämte Före (jfr Foriseeng,
Styffe Un.2 ss. 277, 288), nu Föret, utvidgning af Fyrisån4. Växlingen mellan formerna med kort ock långt u beror, såsom Bugge
Runverser s. 233 antar, därpå, att ett h fallit bort efter r — ett
antagande som ytterligare styrker sammanställningen med fura,
ags. furh, fht. forha f. (o. s. v.). Ett sjönamn Fyrir (nu Fyrisvandet) har äfven funnits i Norge5, så sannolikt också ett älfnamn *Fura6. Jfr för öfrigt en gissning under Färgen. — Fsv.
*Fur-.
FyghDir (se om ordets förekomst närmare under Fogen),
namn på sjön Fegen i Vgl. Här föreligger tydligen en bildning
på -Sa- med samma -5, som t. ex. uppträder i sjönamnet Öfden,
fao. sjönamnet Yeir, nu ögderen, alltså ett urnord. *Fu3(x)51aR,
sannolikt af den indoeur. bas puk-, germ. fu3-, som förekommer
-cpumm) 'blase, schnaube', lit. puka (jämte puga)
i gr. 7rouptSaam
'snöyra' samt växlar med germ. tak- i sv. dial. isl. fok n.,
lett. piga 'vindstöt' o. s. v. (se närmare Foxen) ock feuk- i isl.
GS 2 ö 40, 3 ö 39, 1 V 38 3 ggr, 2 ö 38 2 ggr, 3 ö 3g
3 ggr, 1 V 37 2 ggr, 4 ö 37, 1 ö 35, 1 V 33 3 ggr„. 2 V 33.
GS 1
38 2 ggr, 2 Ö 38: Försebo, 4 38, 3 ö 37, 2 Ö 36,
3 Ö 36 2 ggr.
GS 3 ö 35, 3 ö 34 2 ggr, 6 ö 31.
Den af Tamm Språk o. stil 1: 27 omnämnda härledningen,
enligt hvilken namnet sammanhänger med isl. fjara 'äbb 1. strand'
(fjara : nare = isl. tjara : sv. töre), kan svårligen vara riktig.
Rygh NG 1: 103.
Rygh NG Indl. s. 51, 3: 68, 354.
Sannolikt äfven i germ. fugla- »der mit daunen bekleidete, der
befiederte» Persson Wz. s. 23. Ordet fogel föres annars vanligen till
flyga.
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fjUka, cia. fyge. Ordet betyder synbarligen 'den blåsiga' eller
något liknande.
Fyllen fyrion2 (Fyllen Hermelin 1809, GS 1 Ö 38; Tyllen Lex. 2: 96 beror på tryckfel) mellan Dannäs ock Torskinge s:nar, Västbo hd Smål. Sjönamnet är egentligen mycket
tidigt uppvisat: det ingår i fsv. Fyllaryd (1320 enl. SD III)
på den dåvarande. gränsen mellan Växjö ock Linköpings biskopsdömen, senare Fylleryd (15611, 15712). Namnet är alltså ett
fsv. *Fylle, en afledning på -ian af adj. full, fsv. fulder 3; jfr
Fullen, Fullhöfden, Fyllingen. Med afseende på bildningen förhåller sig Fyllen till Fullen = t. ex. Fläten : Flaten =Rymmen :
Rummen = Vrängen : Vrången. Ett nära besläktat ord är det
*full»), om
i skaldepoesien förekommande isl. fyllr f. 'haf'
hvilket se Wiskn Carm. norr. Samma namn *Fylle eller möjligen "Fyllir bar sannolikt äfven burits af Fyllesjön Rydaholms
sn, Östbo hd Små]., hvaraf gårdnamnet Fylleskog bildats liksom Edsleskog af sjönamnet Edslan (jfr under detta ord uppräknade paralleller). För öfrigt erinras om fht. flodnamnet Fullebah, om hvilket se Förstem. 2: 538.
Fyllingen fyi5ligen2.
(GS 2 Ö 36) V. Eneby sn, Kinds hd Og. : Fyllingsbo.
(Lex. 2: 271, GS 1 V 33) Ärtemarks sn, Vedbo hd Dal :
Fyllingen, som år 1541 skrifves Ffyllingen (Lignell Dal 2: 116).
Ordet ingår däremot sannolikt ej i namnet å den vid en
å belägna .gården Fyllingerum (så 1571, Forssell s. 239) Ringarums sn Og. Det skrefs i fsv. Fullingarum ock härledes af
Lundgr. Fsv. personnamn på -ing ock -ung s. 4 af personnamnet Fullunge. Ej häller torde man hafva att söka det
i Fyllingeån, såsom äfven Fylleån (Hall. o. Små];) kallas, då
det under Fullhöfden gjorts troligt, att stammen i detta ånamn
är fuld-. Sjönamnet Fyllingen är väl en afledning af adj. full
(se Fullen, Fullhöfden Fyllen) ock bör med afseende såväl på
bildning som betydelse jämföras med sjönamnet Ymningen.
Fyris, se Furen.
) Sv. riksdagsakter I. 1: 28.
2) Forssell Sverige 1571, s. 189.
Knappast tror jag emellertid med en ärad meddelare, att sjön
fått sitt namn däraf, att på östra ock västra sidorna af densamma höga
bärg äro belägna, hvilkas mellanrum den liksom skulle 'fylla'.
1
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Fysingen fy3sigen2 (Blaeu 2: 17 [1663], Tuneld s. 27 [1741],
Hermelin 1802, GS 5 Ö 32), tämligen stor sjö på gränsen mellan
Hammarby sn, Vallentuna hd, Norrsunda sn, Erlinghundra hd
o. Skånella sn, Seminghundra hd Uppl. Namnet är snarast med
suffixet -ing- bildat af samma stam, som ingår i fno. fjordnamnet
Fjåsangr, hvilket anföres af Rygh Stud. s. 80. Fysingen :
Fjåsangr = sv. Myingen : fno. Mjbangr = sv. Mälmingen : fno.
Malmangr = sv. Vällingen : fno. Vallangr = no. sjönamnen
0iingen : Oiangen. Man kunde tänka på att föra namnet till
isl. fjås f. losrevet eller afskaaret stykke af en hval'. Att
emellertid detta har en allmännare betydelse, framgår af sammansättningen hvalfjås. Ordet skulle i så fall betyda 'flaga' 1. dyl.,
hvadan kanske sjönamnet Flagan borde jämföras. Härledningen
af fjås är för öfrigt okänd : indoeur. *peuksö eller *peusö. Dock
synes mig, att man äfven bör taga i betraktande, om ej namnet
Fysingen är besläktat med sjönamnet Fösingen, hvilket säkerligen hör till samma stam som no. älfnamnet Foysa. Fysingen
uppvisade i så fall afljudsstadiet feus-. Sannolikare än denna
sistnämnda tolkning vore dock en tredje möjlighet: att namnet
är aflett af ett ord motsvarande sv. dial. fus, fos, no. fus, is].
flisa 'ifrig, begärlig' o. s. v., dock i så fall i den betydelse, som
uppträder i ags. fils 'ilande' germ. *funssa-; jfr ty. flodnamnet
Fuse, biflod till Aller, hvilket Grimm Gesch. s. 574 ställer till
detta ord, fsax. fas. Namnet vore då besläktat med Funningen
samt fno. älfnamnet *Punda, som jag ställt till ags. fundian 'ila'.
Jfr Ilaren, Matlöpen, Skundern, Svinnaren, Tron, Tros-.
Fäfren, se Fävren.
Fägen, se Fegen.
Fälaren.
1) (Tham Link. s. 961, GS 3 Ö 36) Hycklinge sn, Kinds
hd Og., på gränsen till Klm. Enligt tvänne mig lemnade uppgifter uttalas namnet af allmogen »fäsarn», antagligen alltså
feen, men detta uttal kan enligt en af mina meddelare ej motsvaras af ett riksspråkligt Fälaren, utan snarast af ett *Fälen,
Fären 1. Färden, samtliga med akc. 2. Men har man rätt att
postulera ett rspr. Fälen (fsv. FEell), synas mig inga hinder
möta att likasåväl antaga, att sjönamnet utgår från ett fsv.
*Feelir. Denna form föredrager jag så mycket hällre, som namnen
å de i närheten belägna sjöarna Emmern ock Nimmern äro
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bildade på analogt sätt. I landskapsbeskrifningar, å kartor
o. s. v. har denna form, rspr. *Fälern, förfinats till Fälaren
(jfr Mtelir = Mälaren o. s. v.), under det att Emmern, Nimmern i skrift fått behålla sin e-form. Då nu emellertid jag
för Emmern jämte em5mer2n äfven erhållit uttalsuppgiften
em3mar2n samt för Nimmern utom nim3mer2n äfven nim3mar2n,
är det tydligt, att de vokalljud, som i slutstafvelsen af de tre
sjönamnen förekomma, äro alldeles identiska — närmare bestämt
ett ljud, som ligger mellan a ock ä
landsmålsalfabetets a)
men å andra sidan ej i traktens dialekt sammanfallit med det,
som uppträder i skräddarn, målarn o. s. v. Skrifver man alltså
Emmern, fordrar konsekvensen för ifrågavarande sjönamn skrifningen Fälern.
fä3lar2n (Lotter c. 1750, GS 5 Ö 30) Tegelsmora o. Löfsta socknar, Olands hd Uppl. : (?) Fälandbo, dock icke beläget
i sjöns omedelbara närhet.
se Färnen.
Ordet hör till den stam fel- i isl. fj21, germ. fel-ta o. s. v.,
som behandlas under Fjälaren, Filingen, eller möjligen till afljudsformen fal- i fsv. fala 'slätt' (i t. ex. Falbygden, Falun) samt
betyder snarast 'flaten'. Däremot torde det icke vara besläktat
med den ordgrupp, som behandlas af LiUn Bezz. Beitr. 21: 93:
sskr. palvala-, lat. palus 'träsk', gr. 74-11/6g 'lera, gyttja' o. s. v.
— Fsv. *Feelir.
Fälern, se Fälaren 1.
-fällingen, se Mofällingen.
Fången fägen (Pengen GS 2 Ö 37; Fengsen Allvins karta
[1852]) på gränsen mellan Byarums sn, Östbo hd, o. Ödestuge
sn, Västra hd Smål.; äfven kallad sonarpsjön. Säkerligen innehåller vårt sjönamn ett fsv. adj. *fEenger, isl. *fengrl antingen
i den aktiva betydelsen 'som kan taga, röfvaren, roffaren (af
människolif)' — jfr t. ex. Fegen — eller, mindre sannolikt, i den
passiva 'åtkomlig, lätt att taga' (= ags. fenge) — jfr Minimera,
inimmen. Pengs», eg. Fängsjön : Fängen -= Frixen : Fryken
= Alsen : Alen o. s. v. Samma °sammansatta namn har väl
äfven burits af Fängsjön (GS 4 Ö 30) Ö. Färnebo sn Vstrnl.
ock Fängsjöarna (4 0 30) Huddunge sn Vstml. Man kunde vid
Fengr i Siguräarkv. 2: 18; se Nor.
1) Ordet vore identiskt med
Uppsalastud. s. 199.
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dessa senare ord dock äfven tänka på härledning af fsv. feenge,
sv. (fiska)fänge, i hvilket fall namnet betydde 'fångstsjön'; jfr
betydelsen af sjönamnen Madkroken, Nistingen, Nyttingen,
Fisksjön (se Fisklösen) o. s. v.
Färgaren fär3jar2n, äfven »fäskjern», väl motsvarande fekian
(Hermelin 1818, GS 4 Ö 36), på gränsen • mellan Törnesfalla o.
Gladhammars, s:nar, S. Tjusts hd Kim. Sannolikt har man att
utgå från en fsv. stam feergh-. Denna är etymologiskt mångtydig. Till grund tör namnet ligger snarast ett färgadjektiv af
samma stam som gr. Iszpcög, nepxv6; 'svartblå', till hvilket äfven
fht. skogsnamnet Virgunna ställes af v. GIENBSRGER1 ock med
hvilket sv. fisknamnet färna är nära besläktat (se Hellqu. Etym.
bem. s. XI ock jfr Färnen); ifråga om betydelsen jfr Blån, Märken,
Svarten o. s. v. Mindre sannolikt är från formens synpunkt, att
namnet innehåller en afledning på -g af germ. roten for-, ieu.
per- 'fara' i sv. fjord, fjärd o. s. v. eller — med omljud — i
isl. far n. 'farled' o. s. v., ock sålunda betyder namnet 'farleden' 1. ngt dyl.; jfr under Farlången 0. s. v. Sjön är emellertid
icke oansenlig; särskilt träffande torde en sådan benämning
varit i fråga om de tre sjöarna Färgen. Med tanke på sådana
namn som Galten kunde man äfven tänka på en afledning af
ett ord motsvarande sv. dial. arg 'galt' ock (med Vernersk
växling) sv. dial. far, flit. farah o. s. v.; jfr f ht. ortnamnet
Fargaha (Förstem. 2: 486). Om en annan möjlighet se under
Färgen (slutet). Emellertid manar den angifna uttalsformen med
1 till försiktighet, kanske är namnets härledning att söka på ett
helt annat håll. — Fsv. "Fwrghir.
Färgen.
1) Stora, Mellan- o. Södra, fär4jen (Hermelin 1809, GS 1 Ö
38), tre icke obetydliga, delvis sammanhängande sjöar i Färgaryds o. Femsjö socknar, Västbo hd Smål. Namnet uppträder
såsom första led i sockennamnet Färgaryd, fsv. Fwrgha3rydh
(FEergho- SD III från 1311); Färgaryd : Färgen = Unnaryd : sjönamnet linnen o. s. v. I öfrigt må nämnas, att det i fsv. förekommande sjönamnet Fyghpir icke, såsom Styffe Un.2 s. 103
förmenar, åsyftar denna sjö, utan Fogen (se d. o.).
1) Sitzungsber. d. k. akad. d: wissensch., phil.-hist. cl. CXLII.
8: 62.
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' 2) Stora o. Lilla 1 (Tuneld [II] 5: 15 [1790], Lindskog 5:
404 [1816], GS 1 V 36), en större ock en mindre sjö i Alingsås
ock Hemsjö socknar, Kullings hd Vg. : Färgenäs.
' Vi ha här tydligen att operera med ett fsv. *Fa3rghe
*Faughir, se föreg.). Om härledningen se Färgaren. Att ordet
ursprungligen betytt 'farled' 1. dyl., förefaller mig på grund af
form ock läge hos såväl 1 som 2 vara tänkbart. I fråga om
1 kan dock den möjligheten icke afvisas, att ordet bildats
af namnet å den i denna sjö utflytande Färgån; dock kan
ju förhållandet äfven vara motsatt. Däremot är icke sockennaninet Färgaryd, Såsom SIDENBLADH antager, besläktat med isl.
fara 'strand'. — Af helt annat ursprung än sjönamnet Färgen
äro väl namnen Färgesjön (GS 1 Ö 38) Hall. ock Färgegöl (3 Ö
38) Smål., båda mycket små till omfånget. Man kunde dock
etymologiskt förena dessa namn, om man vågade utgå frän en
stam fosrgh- med samma vokalisation som f ht. fereheih, ä.-mht.
fereh 'ek', Vernerska växelformer till sv. trädnamnet fura, stam
furh-; jfr (?) sydsv. fere 'furuskog'. Hit föres af v. Grienberger
ZfdA 46: 157 äfven det skandinaviska folkslagsnamnet Feruir
hos JORDANES.
Färingen f 3rigen2 (GS 2 V 33) Näsinge o. Skee socknar,
Vätte hd Bohusl. I sjön ligger Färingön (jfr Bolmsö: sjönamnet
Bolmen, Hallarö : sjönamnet Hallaren o. s. v.). Namnet är väl
en afledning på -ing- af isl. far n. 'farled' o. s. v.; jfr under
Farlängen samt Färgaren, Färgen. Etymologiskt ännu närmare
stode på sätt ock vis fht. ortnamnet Faringa, hvarom närmare
Förstem. 2: 484. Man kunde dock äfven, ,ehuru med mindre
fog, tänka på fsv. får, sv. får; jfr i fråga om betydelse ock bildning Höningen, Nyslagen, no. sjönamnet Fylingr m.
Färnen fä2rnen2 1. i allmogens uttal vanligare fä3er2n (GS 4
Ö 36), liten långsträckt sjö i Gamleby sn, S. Tjusts hd Kim. På
grund af uttalet få3er2n blir det naturligtvis mycket osäkert, om
man här har att utgå från den af GS angifna formen Färnen.
Dialektens ljudlagar torde snarare tillåta att identifiera namnet
med det förut behandlade Fälaren. Emellertid finnes stammen
färn- säkert i andra svenska vattendragsnamn, först ock främst
i namnet å den stora Färnebofjärden i Öster-Färnebo sn Gästr.
1)

»Uttalas, som det skrifves»; akeentuppgift är ej lemnad.
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(GS 4 Ö 30)1. Denna har i fsv. tid sannolikt hetat *Feerne.
Efter sjön har socknen kallats Färnebo, år 1343 skrifves Pernabo. Samma fsv. namn förekommer nog äfven i nsv. Fä,rnsjön
(Fernow s. 230, GS 2 Ö 31) i Filipstads landsförsamling (eller
Färnebo sn) Vrml., vid hvilken kyrkan Färnebo varit belägen
(se härom Fernow s. 230). Den älsta formen af detta namn är
Fernebo (Forssell Sverige 1571, s. 107). Slutligen spårar jag det i
Öfra 0. Nedre Färnasjön (GS 3 Ö 31) i Gunnilbo sn, Skinnskattebärgs hd Vstml. : Färna, namnet å en gammal gård, år
1571 skrifvet Fernna (Forssell Sverige 1571, s. 83). Det synes
mig nu antagligt, att detta fsv. Fcerne är en afledning på -ian
af den stam, som förekommer i det af Rygh Stud. s. 56 supponerade fno. älfnamnet F2rn ock fjordnamnet "Farni. Stammen
torde vara densamma som i v. fara; jfr Farlången, Färingen.
Mot den här framställda härledningen talar dock i någon mån
sockennamnet Väster-Färnebo Vstml., år 1325 ock 1399 skrifvet
Fernabo (SD III, Styffe Un., s. 253), år 1353 Fcernabo (Dipl.
dal. 1: 22). Här finnes nämligen icke någon sjö, som kan antagas i forntiden ha burit namnet *Fearne 1. ngt dyl. Däremot
är kyrkan belägen nära Vagnsån, som flyter genom socknen.
Bellander s. 108 antager för första leden i det västmanländska
Färnebo betydelsen 'färjställe', hvilken härledning ju i alla
händelser formellt sett kommer ganska nära den of van föreslagna: v. ock sbst. färja äro nämligen afledda af stammen i fara.
— Ordet hör däremot knappast till gr. nepxv6; 'brokig' o. s. v.,
ehuru en direkt motsvarighet till detta ord finnes i svenskan,
nämligen fisknamnet färna (Hellqu. Etymol. bemerk. s. XI)2.
Färveln 1. Färviln fär3vil2n 3 (Färveln Hermelin 1803; Peryllen GS 2 Ö 32; Ferfilen SGU Aa 56: 6) Nora sn, Nora bärgsl.
Vstml. : Färfhyttan (16874); af okänt ursprung.
Fäturn fa3tur2n (Fjäturn Tham Sthlm s. 7, Lex. 2: 373;
Fjäturen sjön GS 5 Ö 32), liten sjö i Fresta sn, Vallentuna hd
Namnet behandlas här för jämförelses skull. Gästriklands sjöns= falla egentligen ej inom området för denna afhandling.
Se närmare under Färgaren. Ett oantagligt förslag till härledning af de tre namnen Färnebo har Fernow s. 356 f.; visas partier
af framställningen sakna dock icke' intresse.
Med samma akcent ock ändelsevokal som i dialektens motsvarighet till rspr. cirkeln.
Enl. handling i Norask. ark. 1: 594.

XX. 1

Färveln—Föllingen.

161

Uppl. Ordet, som jag på grund af det nuvarande uttalet icke
ansåg mig böra behandla under fj-, är ett s. k. »jämförelsenamn», motsvarande fsv. fketur m. 'fjätter, boja', isl. fjcifturr
o. s. v.; jfr det likbetydande Fjättrasjön (GS 5 ö 33) Sdml.
Spår af samma namn finnas äfven i Norge (Rygh NG 3: 150).
I fråga om betydelsen jfr t. ex. Kedjen. Om uttalsformen
fät- vågar jag ej med bestämdhet yttra mig, möjligen fdreligger här en obruten form. — Fsv. *F(i)eatur.
Fävren fitv3ren2 1. Fävern fäv3ver2n (Fäfren Hermelin 1808;
Fefren GS 1 V 37) på gränsen mellan Istorps, Kungsäters,
Grimmareds m. fl. socknar, Marks hd Vg.; af obekant härledning.
Fölingen, se Föllingen.
Följaren föl3jar2n (Fylje 1369 enl. glam Link. s. 442;
Följaren Hermelin 1810, Widegren 1: 597 [1817], Tham Link.
s. 29, GS 3 Ö 35) Åtvids sn, Bankekinds hd Og. På grund af
den från 1369 uppvisade formen Fylje ha vi tydligen att sammanställa namnet med det af Rycka ponerade fno. älfnamnet
*Fyljal. Jag utgår från en nominativform Fyli ock antager,
att sjön i äldre tid kallats *Fylla (obl. kasus till Fyll), *Följan,
hvarefter analogiskt Följar(e)n uppkommit, på samma sätt som
väl Öljan
*Ylia : Y1i) blifvit Öljaren; jfr äfven Hyssjaren samt
Gäfjan, lljan m. fl. Samma namn har i äldre tid möjligen äfven
burits af Följesjön (SGU Aa 40: 13) Vg. Med afseende på sjönamn på -an jfr Aglan, Eldan o. s. v. samt afd. II. Namnen
innehålla snarast is!. ock fsv. fyl, sv. föl; jfr det norrländska
sjönamnet Fölsingen, hvarom under Hunn, samt det under FölBingen omnämnda fno. Fylingr, hvilket enligt Rygh NG 1: 185 är
ett vanligt namn på insjöar ock vikar. Emellertid bör man äfven
uppehålla den möjligheten, att här föreligga gamla vattendragsnamn af den ieu. rot, hvaraf adj. full är en afledning (se Fullen).
Föllingen, Öfre o. Nedre, föl3ligen2, eller Föllingarna föl3ligarna2 (fsv. »in stagno dicto fillunghe» SD III från 1337; Föllingen
Broocman 2: 23 [1760], GS 3 Ö 36; Föllingarne Hermelin 1810;
Fölingen Tham Link. s. 27) Kisa sn, Kinds hd Og. : Föllingsö.
Detta Föllingsö måste vara den från 1417 omnämnda, i Kisa
sa belägna gården Fyllingxhed(h)e, Fyllingxhedis (gumma)
SD NS 3: 205, 206. Dessa gårdnamnsformer visa hän på ett
) Rygh NG 1: 10, 101; 2: 9, 354; 3: 143.

1
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y.-fsv. sjönamn *Fyllinger. Här föreligger en mellanled mellan
nsv. Föllingen ock .den äldre formen, som enligt uppgiften från
1337 varit Filungeri, hvaraf *Fylunger 2 uppstått genom ett slags
u-omljud, till hvilket det labiala uddljudet medvärkat. Möjligen
har dock hufvudtonvikten legat på suffixet, i hvilket fall öfvergången i -> y är att jämföra med de af Kock Språkhist. s. 27 f.
anförda fallen. Dock blir med detta antagande ii <- 1 svårare att
förklara; jfr fsv. parning ock pånning ock andra af Kock Ark.
5: 67 samt i där citerad litteratur anförda fall. Om emellertid
geminatan i fsv. *Fyllinger, nsv. Föllingen uppstått genom ljudlagsenlig utveckling eller på analogisk väg, kan jag ej bestämt
säga. Emellertid må framhållas, att det jämtländska sockennamnet Föllinge år 1410 skrifves Filinge, 1462 a Ftaingom,
1544 Föling, 1700 Föhlinge 3. Socknen har enligt OLSSON uppkallats efter en insjö, byars namn sålunda är identiskt med det
östgötska. Om härledningen af vårt sjönamn se under Filingen.
Det tycks ej kunna sammanställas med fno. Fylingr, enligt
Rygh NG 1: 185 vanligt namn på sjöar ock vikar (se Följaren).
— Med orätt ser Lundgr. Fsv. personnamn på -ing o. -ung s. 13 i
de nämnda östgötska gårdnamnen ett mansnamn Filung 1. Filing.
Fölsingen, se under Hunn.
Förelen,' se Törn.
Föret, se Furen.
Förlången fö3r1ag2gen.
(GS 3 Ö 39) Vissefjärda sn, S. Möre hd Klm. : Förlångsö,
sannolikt af Förlångssjö.
(GS 3 Ö 39) Ekebärga sn, Konga hd Smål.
(GS 3 Ö 35) Malexanders sn, Göstrings hd Og.
(GS 3 Ö 35) Ulrika sn, Vifolka hd Og.; nära Asp-, Hall-,
V är mlång en .

Samma namn föreligger enligt min mening i gårdnamnet
Förlångs kvarn i Algutsboda sn, Uppvidinge hd Smål., alltså
icke synnerligen långt från Förlången 1. Namnet skrifves år 1466
ock 1480 Förlangx qvcern (-w-), 1500 Forlongx qweern3. Man
ffilunghe är en dativform. Jfr äfven det å samma ställe nämnda
ortnamnet Filin.xebro.
Jfr phylingshethze (SD 3: 4 från 1311).
Se P. OLSSON Socknar och sockennamn i Jämtlands län.
Vadst. kl. jordeb. ss. 199-200.

XX. 1

Föleingen—Gagern.

163

har alltså att utgå från ett y.-fsv. sjönamn *Forlanger, af äldre
*Fyr(D1anger. Med afseende på den fsv. öfvergången -yr- ->.
-ör- se Kock Ark. 9: 50 följ. Något tveksam, om ordet bör föras
hit, blir man dock på grund af skrifningen Frölangs år 14471;
men sannolikast är väl, att här skriffel föreligger. g annat fall
skulle Frö- --> Frö- kunna förklaras enligt Nor. Aschw. gr. §
.339,2. Namnet har antagligen syftat på en icke långt- från
stället belägen liten sjö.
Ordets första led är säkerligen fsv. fri 'furuskog'; jfr Fyrisio -› Föisjö, hvarom närmare under Furen. Jfr Bökelången
(: sv. dial. bake n.) samt den i närheten af 2 belägna Asplången
ock för öfrigt Björk-, Ek-, Tal(1)lången 0. s. v. — Den fsv. formen har tydligen varit *Fyri1anger2.
-

Gafvelbarken3 (GS 4 Ö 30), liten sjö i V. Färnebo sn,
Vangsbro hd Vstml., nära Går- ock Stenbarken. Sjön har erhållit
sitt namn på grund af sitt gafvelformiga utseende. Namnet är
sålunda bildat af sv. gafvel, fsv. isl. gafi, liksom namnet å den
i Sdml. belägna något större, men på alldeles samma sätt
formade Gafvelsjön (GS 4 Ö 32); jfr äfven Gafvellångsjön
(GS 5 Ö 31) samt Gafvelån, äldre *Gavlan, hvaraf stadsnamnet
,Gfifie, fsv. Geevle, bildats. Såsom senare led ingår samma ord
i sjönamnet örgafveln. Om senare leden se Barken. Med afseende på betydelsen må den i samma socken belägna Viggen
jämföras.
*Gafvellången har säkerligen varit ock är möjligen ännu
namnet å den tämligen stora sjö i Fasterna sn, Sjuhundra hd
Uppl., som af Tham Sthlm s. 227, GS 5 Ö 31 kallas Gafvellångsjön Gafvel; se för öfrigt föregående namn ock Lången.
Gagern ga3ger2n (GS 4 Ö 36) Törnesfalla sn, S. Tjusts
hd Kim., nära sjön Gagnern : Gagersrum. Såsom ingående i
Vadet. jordeb. s. 200.
Gårdnamnet Förlgtngsö bevisar dock intet för sjönamnets starka
böjning : s kan mycket väl vara en räst af det ord för 'sjö', som
sannolikt ingått i namnet. Bevisande äro blott de fsv. formerna af
namnet Förlångskvarn.
Uttalsuppgift är ej lemnad.
Sv. landsm. XX. I.
11

164

HELLQUIST, SJÖNAMN.

XX.

detta gårdnamn är dock sjönamnet betydligt tidigare uppvisat:
Gauesrum (1405) ock Gawrsrwm (1405) i SD NS I, med -w-gh- såsom i t. ex. y.-fsv. tiu.va tiugha, nsv. Lofö fsv. Logho
o. s. v. Med afseende på denna ljudutveckling se Båfven. I
fråga om det i gårdnamnets första led uppträdande r jfr Darsbo
fsv. *Daghirsbodha (se Bagaren), Runnersrum (se *Runnir),
Widhirsrum (se *Vidbli.) o. s. v. Ordet innehåller samma stam som
följ., där härledningen närmare behandlas. — Fsv. *Gaghir.
Gagnern gaB3ner2n (Gagnarn GS 4 Ö 36) strax sydost om
föreg. Namnet innehåller stammen i fno. gagn- 'emot', motfht. gagan, min 'gegen'. I sjönamnet
svarande fsax.
förekommer
samma
stam utan n'. Anledningen till
Gagern
namn å två mitt emot
Antvarden:
namnet är densamma som för
Däremot synes namVedern.
hvarandra belägna sjöar; jfr äfven
(GS
2
Ö
41)
i
Villands
hd
Skå.
kräfva en annan
net Gagnesjö
som
faller
ut
i Vättern. Ordet
härledning; väl äfven Gagnån,
mitt
emot den gamla
Gagnet
gagn 'emot' ingår äfven i bynamnet
byn Västby i Ångml. (Nordlander Ångerm. fiskev. s. 14), fno.
Gagnnes i motsats till Heimnes (Rygh NG 2: 197, jfr anf. arb.
s. 331). Osäkert är sv. Gagnef, fsv. Gagneeff (1325). Hos Förstem. 2: 545 anföras åtskilliga ortnamn såsom Gaginbach, Gaganhaim, hvilka F. anser kunna vara *bildade af den fht. motsvarigheten till detta ord 2.
Gallen (Dahl Carlssk. Sochn 1779)3 Karlskoga sn, Karlskoga bärgsl. Vrm1.4. Namnet innehåller stammen i sv. dial.
gall n. 'genomträngande stämma' (jfr hundgall 'hundskall' Rz
s. 228), isl. gallr adj. 'starkt ljudande' 5, som äfven ligger till
grund för den senare leden i sjönamnen Skrikegallen ock (fsv.)
Jag ser ingen anledning att föra namnet till det under Örgaggen
omtalade adj. gager, hvilket annars formellt låge närmast.
Åfven i fht. personnamn ingår det, såsom Gaganhard, Gaganwart (Zimmermann Bezz. Beitr. 23: 268).
Enligt Norask. ark. 2: 406.
Jag har för öfrigt icke erhållit kännedom om huruvida namnet
ännu fortlefver.
Detta adj. förekommer enligt handskrifternas samfällda vittnesbörd i Haustl9ng 1: 1, där Wisål Carm. norr. 1: 9 utan tillräcklig grund
ändrat galla till gjalla. Se äfven Wadstein Ark. 15: 161. Vidare
erinras om isl. Gallöpnir (om örnen, Wiån : -op-; se Open).

XX. 1

Gagnern—Galten.

165

*Vidhgalder samt för den förra leden i Gallasjön (GS 3 Ö 37),
Gallsjön (2 Ö 40, 4 Ö 37), Gallfjärden af Östersjön, vid Har.gs sn,

Fröåkers hd Uppl., Gallån Blek. från Gallsjön ock ä.-nsv. Galla
giöll (HSH 29: 63; jfr dock Lundgr. Sv. lm. X. 6: 61). Bland
dessa utgår sannolikt Gallasjön från ett osammansatt namn fsv.
*Galle. Jfr det mytiska namnet isl. Ggll i Grimnismål str. 36.
I fråga om betydelsen erinras om de besläktade Galmaren, Gällen (i Djup-, Lillgällen) samt Tjutingen, Vinen 0. s. v.
Galmaren gal3mar2n (Gallmaren Hermelin 1810, Widegren
1: 337 [1817]; Galmaren GS 3 Ö 351) Kättilstads sn, Kinds hd
Og. : Galm(e)sås. Namnet är en afledning af sv. dial. galm 'skrik,
rop, larm'• (Rz s. 228), fsax. fht. galm ds. Substantivet är blott
uppvisat från nordsv. dial., men värbet galma 'skrika, ropa hårt,

larma' förekommer bl. a. just i Og. Här föreligger tydligen ett fsv.
*Galmir, hvartill hör fsv. gårdnamnet 'Galmis asa såsom Lygnis
asa: *Lyghnir (se Lygnen) o. s. v.; jfr omljudsformen -gelmir
i isl. Vaägelmir, mytisk älf 2, samt isl. Hvergelmir egentligen
'rauschekessel' 3. Substantivet galm är bildat af v. gala. Spår
af ett till detta värb hörande älfnamn, *Gala, finnes i Norge; se
Rygh NG 2: 753. Med afseende på den i sjönamn ytterst vanliga
betydelse, som ingår i Galmaren, se utom de besläktade Gallen,
Skrikegallen ock Gällingen (det senare dock något osäkert) äfven
Hjälmen, Jähnaren, Härmen, Köni(l), Tjatingen, af hvilka åtminstone de tre förstnämnda också i fråga om bildningen erbjuda
analogier. Från ty. må anföras flit. Gelstrebah, hvilket af Förstem. 2: 570 riktigt föres till mht. geleter 'högt klingande' ock
sålunda är besläktat med de här anförda vattendragsnamnen af
germ. basen gal-, gel-. — Fsv. *Galmir (utan omljud liksom
fno. Aspir, Laulir 0. s. v.).
Galten gal4ten.
1) Stora 0. Lilla (GS 1 V 35) två små sjöar i Hjärtums
sn, Inlands-Fräkne hd Boh.
Gullmaren hos Tham Link. s. 948 samt å Höjers karta måste
bero på tryckfel eller etymologiserande ombildning.
I den äldre eddan, Sgkv. Fåfn. 2, str. 4.
Så t. ex. Meyer Germ. myth. s. 87. Den af Falk Aarb. fno0
1891, s. 283 framställda härledningen : 'eg. hvergemlir, d. v. s. gamlingen bland kittlar' kan jag ej skänka tilltro.
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2) (Grau s. 66 [1754], Tham Nyk. s. 30, GS 3 Ö 32) stor
vik af Mälaren 4 i Snäfringe m. fl. h:der Vstml.
Namnet innehåller sv. galt, fsv. galter, isl. ggsltr 0. s. v.
'eber'. Jfr Galt(a)sjön2, Galttjärn (GS 2 Ö 32), Galtån i Blek.,
no. Galtetjernet (Hedmarken)3 samt den fno. älfnamnsstammen
Galt-, om hvilken se Rygh NG 1: 23, Personnavne s. 78. Med
afseende på betydelsen erinras om sjönamnet Ornungen ock det
grekiska flodnamnet Köercpcn, biflod till Maiandros i Lydien 4. Jfr
för öfrigt Hjorten, Oxen o. s. v.
Gapern ga4pern (Gapeln Tuneld s. 197 [1741]; Gapern.
Lotter c. 1750, Fernow s. 17 [1773], GS 1 Ö 32; Gappen Cohrs
atlas), ansenlig sjö i Nyeds ock Väse h:der Vrml. : Gaperud.
Namnet är med afledningen 1 eller r bildat af fsv. gap n. 'gap,
öppning', isl. gap 0. s. v. Samma stam ingår i fsv. gårdnamnet Gapsyö5 Tveta hd Smål., naturligtvis af ett likabetydande
sjönamn, ock väl äfven i det mytiska älfnamnet G2pul. i Grimnismål. Ordet gap förekommer äfven i några af Falkm. s. 41
anförda skånska ortnamn. I fråga om betydelsen af Gapern
hänvisas till det besläktade Gåpen samt för öfrigt Gigeln, Gillen,
Gimmen, Giningen, Ginen, Glypen, Glåppen, Söljen (det sista dock
osäkert.). Fick Bezz. Beitr. 22: 57 omtalar ett grek. flodnamn
A4.0;, af 1o; 'gap, svalg, håla', hvilket sålunda erbjuder en god
analogi.
Garbärken, se Gårbarken.
Garpen gar4pen (Crffllius s. 393 [1748? 17741, GS 3 Ö 37),
liten sjö i Virserums m. fl. s:nar, Aspelands hd Klm. Ordet är
sannolikt detsamma som det likaledes i Kim. förekommande
garp m. 'mager ock utsliten häst' Rz, hvadan namnet kunde
ansluta sig till den icke oansenliga grupp af »nedsättande» namn
på sjöar, som i öfversikten meddelas. En intressant parallell
erbjuda namnen å följande i allmänhet ytterst små vattensamHar i äldre tider varit betydligt större; jfr Styffe Un.2 s. 247
not 2.
GS 3 ö 40 2 ggr, 2 ö 38, 1 V 37 : Galtholmen, 1 V 36.
Rygh NG 3: 185.
Fick Bezz. Beitr. 22: 68.
Vadst. jordeb. 1500, s. 88.
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ungar: Acksjönl, Acktjärn 2, fsv. »i aktiernan» från 1492 på
gränsen mellan Vika ock Sundborns s:nar Dalarna 3 : sv. dial.
akk 'mager, dålig häst' (Vg. Hall. Häls. enligt Rz), väl af fsv. nk
n. eller akar m. (: äka? jfr fsv. skjut n. ", is!. skjötr m.). Ordet
har sålunda varit vida mera spritt, än hvad hos Rz uppgifves.
Ack- i sjö- ock tjärnnamn förekommer nämligen i Vg. Nke
Og. Sdml. Upp!. Vrml. Vstml. Dalarna ock Häls. Hvad nu
ordet garp 'mager, utsliten häst' beträffar, bör det till sin härledning antagligen icke skiljas från sv. dial. garper m. 'skräflare'
Rz, no. garp ds. Aas. Rosa, fsv. garper 'tysk som vistas i Norden, särskilt som smädenamn på tyskar från hansestäderna' (bl.
a. i ortnamn, t. ex. Garpetornit vid Kalmar Södw.), isl. garpr,
hvilket äfvenledes användes om de tyska hanseaterna, men också
hade betydelsen 'oförfärad man' Fr.2. I betydelsen 'tysk' ingår
ordet i namnen Garpekärret, kärr i Vists sn Og.. ock Garptjärnarna (GS 3 Ö 31) Vstml. Hvad Garpekärret beträffar, går om
detta den berättelsen, att det fått sitt namn efter garpar eller
tyskar, som här i forna tider blifvit slagna: hufvudskallar, människoben ock hästskor, som i senare tider blifvit funna, äfvensom den omständigheten, att kärret ligger invid några sandåsar,
där förskansningar synas ha varit anlagda, tala för att här ett
fältslag stått'. Jfr Garpa mosse hos 01. Magni (Lid61 Ark.
13: 34). Man kunde därför också — ock kanske med fog —
antaga, att äfven Garpen uppkommit däraf, att en »garp» omkommit i sjön; jfr Märrsprängaren, Silfköparen, Svensken o. s. v.
Garptjärnarna hafva under alla omständigheter säkerligen blifvit
benämnda efter någon eller några af de i detta landskap såsom
bärgsmän bekanta »garparna». Jfr för öfrigt Garpenbärgs järnock kopparvärk i Dalarna, Garphyttan, järnbruk i Tysslinge
an Nke, Garpström, järnbruk i Arboga sn Vstml., samt Garphagen (GS 4 Ö 34) Sdml. Ordet ingår äfven i fsv. personnamn,
t. ex. Lassen ock Matthis Garp. Det västmanländska tjärnnamnet
Garptjärn är till sin uppkomst att jämföra med t. ex. namnen
å de likaledes i Vstml. belägna tjärnen ock småsjöarna NotGS 1 V 36, 2 Ö 34, 3 Ö 33, 1 Ö 32 2 ggr, 3 IY31, 4 ö 31
samt Rääf Ydre 5: 14 2 ggr.
GS 2 Ö 32 : ~kärr, 3 Ö 31 samt 4 Ö 27.
Dipl. dalek. 1: 148.
4) Lex. 3: 12.
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bindare-, Skomakar-, Skräddar-, Tjuftjärn, Smedsjön 0. s. V. —
samtliga å GS 2 Ö 31. För öfrigt erinras om no. gårdnamnet
TysksEeteren, efter tyskar som varit anställda vid Kvikne bruk
(Rygh NG 3: 435). Nu bör emellertid beaktas, att i Norge
finnes ett älfnamn Garpa', som säkerligen icke — åtminstone
direkt — har med fsv. garper, isl. garpr att skaffa. Däremot
är det utan tvifvel stambeslä,ktat med detta. Det hör till no.
garpa 'stoja, skryta, »skvaldre»' o. d. samt är sålunda till betydelsen att sammanställa med de no. älfnamnen Gaula, Skratla,
Skrika, Skvaldra o. s. v. Naturligtvis bör ej den, dock svaga
möjligheten afvisas, att vårt sjönamn direkt bör förbindas med
detta älfnamn; se öfriga betydelseanalogier under afd. III.
Gasslången (sannolikt) gas3s1og2gen.
(Gasslången Lindskog 5: 308 [1814], GS 1 V 36) liten
sjö i Torpa sn, Vedens hd Vg., med sumpiga stränder ock omgifven af skog.
(Gas Lången GS 1 V 36) liten sjö i Bälinge sn, Kullings hd Vg.
Då äldre former saknas, är det vanskligt att yttra sig om
ordets härledning. Den fsv. första leden kan vara gas- eller gars(jfr Garsjön i Vättle hd, GS 1 V 36, Garstjärn Vrn.d. 1 0 31)
eller till ock med gås (jfr vg. Asunden), i hvilket senare fall
Gåsen, Gässlingen böra jämföras. Möjligen ingår samma ord i
första leden af Gaslu.ndasjön, se under Örlunden.
Gellingen, se Gällingen.
Gersken, se Gärsken.
Getaren je3tar2n (Getar[e]n Hermelin 1802, Tham Sthlm
s. 20, GS 5 Ö 33; Getran. SGU Aa 50: 6) Grödinge sn, Svartlösa hd Sdml. Namnet, fsv. *Götir, är bildat af djurnamnet
fsv. sv . get f., isl. geit, got. galts o. s. v. ock betyder 'getsjön',
såsom Altaren betyder 'svansjön'. Jfr fsv. Geetsyo(sbakkEe)
från 1349 (SD 6: 135), nsv. Getsjön2, Get(e)tjärn', Getepollen
(GS 2 V 33), fno. Geitasjår (Rygh NG 2: 41), isl. Geitä (se nedan),
f ht. Geizbaeh4; äfven erinras om det i Hrynhenda Sturlu om1)

Se Rygh Personnavne s. 80.
GS 3 Ö 40,2 Ö 39, 4Ö 35,3 ö 342 ggr, 4 Ö 34 flera
ggr, 2 V 33, 3 Ö 31.
GS 1 V 36, 2 V 33, 1 V 32, 3 ö 30.
Förstem. 2: 546.
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talade Geitkjgrr i Halland. Formen Getran beror — om den
någonsin använts i det talade språket — på anslutning till namnet å den i närheten belägna sjön Uttran. Å andra sidan har
möjligen afledningen i Getaren invärkat på namnet å den likaledes i grannskapet befintliga Axaren, af äldre *Axsjön? Liknande betydelse hafva äfven Bockasjön (GS 1 V 36, 2 Ö 34),
Bocketjärn (2 V 34) : sv. book; däremot har Booksjön på gränsen mellan Kinds hd Vg. ock Gunnarps sn Hall. i fsv. tid hetat
Boksior (VGL IV. 10). — Djurnamnet get ligger äfven till grund
ftpr sjönamnet Geten, men betydelsen af detta ord bör kanske fattas
på annat sätt. Det finns icke tillräckliga skäl att föra något
af dessa namn vare sig till lit. åaidåu 'leker' (jfr Leken) eller
till lit. gödras, gaidrus 'ljus, klar'. Om sv. get i sin tur bör
förbindas med den lit, stammen åaid-, är något hvarpå jag ej
inlåter mig. Slutligen må nämnas, att den isl. Geitå har ett
mjölkhvitt vatten. Man kan sålunda tänka Sig, att i något eller
några af ofvan anförda fall vattnets färg gifvit upphof till namnet. Härom har jag emellertid ej erhållit några upplysningar.
— Fsv. *Götir, motsvarande isl. *Geitir (alltså till stamord ock
bildning identiskt med det i Gripisspå förekommande personnamnet Geitir).
Geten je4ten (Hermelin 1810, GS 3 Ö 34), liten sjö i Vånga
sn, Finspånga läns hd Og. : Get(e)torp; af sv. djurnamnet get, se
föreg. Betydelsen är dock, om akcenten har gamla anor, kanske
icke som hos detta 'getsjön', d. v. s. 'sjö där getter bruka uppehålla sig' (jfr Bock-, Hjort-, Älgsjön o. d.), utan namnet hade
i så fall snarast, såsom Getryggen nedan, afseende på formen
(eller färgen? jfr hvad som yttras om isl. Geitå ofvan) ock borde
i alla händelser närmast jämföras med sjönamnen Bjuren, Björn,
Hjorten, Svan, Ulfven, Uren o. s. v. Geten : Getaren = Alten:
Altaren = Hjorten : Hjortsjön 0. s. v. Jfr ett liknande förhållande under Linden ock Linnen. Emellertid må framhållas, att
därest gårdnamnet Gettorp härstammar från fsv. tid, hvilket
afgjort är sannolikast, det visar hän på ett sjönamn *Gete :
*Getalaorp. I så fall måste akcentförskjutning ha ägt rum,
ock namnet har samma betydelse som Getaren, till hvilket det
förhåller sig, som *Bicerke förhåller sig till *Bterkir, fao. *Aspi
till "Aspir o. s. v.

170

HELLQIIIST, SJÖNAMN.

XX.

1

Getryggen je3tryg2gen (enligt uppgift) Gärdserums sn, N.
Tjusts hd Kim. Sjöns konturer skola — enligt uppgift till
lektor M. F. LUNDGREN -- från en af de vid stränderna belägna
höjderna förete en slående likhet med öfre delen af en getkropp,
ock lektor L., som från samma höjd iakttagit sjön, anser äfvenledes, att en viss likhet förefinnes. Namnet kan sålunda jämförasmed höjdnamnet Galtryggen Eda sn, Jösse hd Vrml. Äfvenså
må erinras om sjönamnen Björnklammen ock Svinbågen.
Gigeln, Stora, ji3gel2n (Tham Link. s. 26, GS 3 0 36) Kisa
sn, Kinds 'hd Og. Namnet är kanske en utbildning af ett fsv.
adj. *gigher 'gapande' af V ghl; jfr de besläktade Gillen, Gimmen,
Giningen. Ett got. adj. *gageigs eg. 'inhians' ansättes (som
grundord till v. gageigan) af v. GRIENBERGER. i Med sv. gigeltänt,
'med tänderna skjutande öfver hvarandra' ock sv. din!.
'böja ut taggarna i ett sågblad' (om hvilka ord se Tamm Et.
ordb. ock Grip i Sv. lm. XVIII. 6: 58) kan namnet af semasiologiska skäl ej gärna sammanhänga. — Fsv. *Gigil.
Gillen ji131en2 (GS 4 Ö 37) Hyena ock Tunn s:nar Klm.
: sv. dial. gilja 'hålväg, bärgsväg' o. s. v. Boh. Rz, no. isl.
isl.
gil n. 'klyfta, remna' (jfr isl. Giljä), no. giia 'smal dal'
geil f. 'klyfta' o. s. v., om hvilken stam se närmare Nor. Sv.
etym. s. 36. Ordet är rotbesläkta,t med sjönamnet Göljan samt
på längre håll äfven med Gimmen, Giningen; jfr med afseende på
betydelsen för öfrigt sjönamnen Gapern, Gåpen, Rlämmingen,
Refven, Ryfven 0. s. v. Hit hör väl äfven Gilltjärn (GS 2 V
33) Vrml. Samma ord ingår vidare i fsv. Gilbycergm heerad,
nu Gillbärga h. Vrml. Namnet Gillertjärn (1 0 31) Vrml. är
däremot bildat af sv. giller, fsv. glider n., så som också jämtl.
Gillerån2; jfr Nottjärn o. d.
Gimmen jim3men2 (GS 1 Ö 35) Hvalstads sn, Vartofta hd
Vg. : Gimmened. Sjön, som äfven kallas Gimmesjön, är en utvidgning af Tidan, hvilken flyter genom den, ock är delad i två
bassänger med en grund vassrygg i mitten. Ordet kommer af
samma stam som sv. dial. ugnsgima 'järninfattningen kring en
ugnsöppning', no. gima 'öppning, skåra', isl. gima3 f. 'gap, svalg'
Sitzungsber. d. k. akad. d. Wissensch., phil.-hist. cl. CXLII.
8: 81 f.
Nordl. Sv. lm. XV. 2: 14 f.
Om den långa vokalen jfr Grip i Sv. lm. XVIII. 6: 47.
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geime, geimr ds., en m-afledning af ieu. ghi 'gapa', om
hvilken för öfrigt föreg. ock följ. sjönamn samt Persson Wurzelerw. s. 178 må jämföras. Samma namn bär äfven en sjö i Gagnefs
sn Dalarna, under denna form redan upptagen hos Tuneld s. 101
(1741). Hit höra väl äfven fsv. Gimn, flod i Jämtl. (SD från
1324), samt (nsv.) Gimån Bjuråkers sn Häls. På långt håll
besläktat är sjönamnet Gömmaren. Jfr för öfrigt Gapern ock
därunder .anförda namn. — Gårdnamnet Gimmened tycks vara
bildat eller bafva fått denna sin form i senare tid, då sjönamnet
redan erhållit best. slutartikel; se afd. II.
Giningen ji3nigen2 (0.922van) (Giningen Tuneld s. 27 [1741],
Hermelin 1801, GS 5 Ö 30; Ginningen Hermelin 1802, Radloff
1: 6 [1804], Tham Sthlm s. 250), mycket lång ock smal samt
ganska grund sjö med i allmänhet jämna stränder, på gränsen
mellan Bladåkers ock Faringe s:nar, Närdinghundra hd Uppl.
Namnet innehåller säkerligen samma stam som isl. ginnung f.
'gap, klyfta' (»gap var ginnunga»)1; jfr äfven mht. ginunge f.
'hälvete' samt för öfrigt no. gina 'öppning, skåra', isl. gina
'gapa' o. s. v., ags. gin 'eg. gapande; vidsträckt' 2, mht. gin 'gap',
iriska gin 'mun' 3 0. s. v. Ordet har sålunda samma betydelse som
de på långt håll besläktade sjönamnen Gillen, Gimmen, där
samma rot utvidgats med resp. 1- ock m-afledningar. Stammen gin- 'gap(a)' ingår äfven i sjönamnet Ginan (GS 3 Ö 30)
: Ginanbo (alltså ett fsv. *Ginande?) Söderbärke sn Dalarna.
Möjligen finnes ett no. älfnamn af samma stam; se Rygh NG
14: 247. — Fsv. *Ginång-.
Gisen ji4sen.
(Gisen enligt uppgift; Gisan Tham Nyk. s. 14) Västerljungs sn, Hölebo hd Sdml.; å GS 5 Ö 33 kallad Gisesjön : Gisetorp, Gisekvarn. Detta senare namn har jag tidigast funnit
från 1418 (SD 3: 336, 337) under formen Gisio quEern (-v-).
(Radloff 1: 10 [1804], GS 6 Ö 31) Edsbro sn, Närdinghundra hd Uppl.
se Gissen nedan.
Jfr Mogk PBB 8: 153 f., Golther Germ. myth. s. 511, Meyer
Germ. myth. s. 87, Gering Glossar2.
Användes om hafvet, t. ex. Beowulf v. 1552 Heynes ed.
Zupitza Germ. gutt. s. 203.
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Man synes ha att utgå från en sammansättning med sjö.
Hvad första leden betyder, är ej gott att säga. Finge man antaga ett äldre *Gis-sio, kunde man tänka på en afljudsform till
isl. geisa (»geisar eimi ok aldrnari» Viguspå) 'storma, rasa'. I
så fall stode Gisen 1 i ett slags motsättningsförhållande till sjönamnet linan liksom Gisen 2 till Lyan. Sjöarna Lyan ock Unan
äro båda ganska obetydliga i förhållande till sjöarna Gisen.
Hit bör väl äfven föras Gisasjön (GS 3 Ö 40) Blek. : Gisaryd.
Emellertid är det kanske försiktigast att utgå från ett Gi-,
hvilket möjligen förutsätter ett substantiv med betydelsen 'gap,
svalg'; se besläktade ord under Gimmen, Ginningen.
Fsv. *Gislinger, se Gisslaren.
Gissen jis4sen (Gisen Hermelin 1818; Gissen GS 3 Ö 37)
Vimmerby sn, Sevedes hd Klm. : Gissemäla (Gisemehla Hermelin). Jfr Giss-sjön (GS 4 Ö 37) Blm. Namnen ha säkerligen
samma ursprung som Gisen ofvan. Efter sjön har en i närheten
belägen höjd benämnts Gissekalle. Namn å bärg o. d. äro i allmänhet sekundära i förhållande till namnen å de sjöar ock
floder, vid hvilka de ligga.
Gisslaren jis3lar2n.
1) (Gislan Lotter c. 1750, Radloff 1: 11 [1804]; Gisslan GS
5 Ö 30; Gislaren Hermelin 1801, Tham Sthlm s. 12) milslång,
mycket smal sjö i Hargs sn, Frösåkers hd Uppl. : Gisslartorp,
Gisselbol. Detta sjönamn ville man naturligtvis gärna sammanställa med det fno. älfnamnet Geisla, hvarom se Rygh NG
2: 265 m. fl. ställen. Denna stam Geisl- hade då blifvit Gissl-,
såsom isl. geisli m. 'stråle' i fsv. motsvaras af gisle, isl. geisl
af fsv. gisi, sv. gissel. På samma sätt har ett af samma alf namn bildat no. gårdnamn år 1723 formen Gisledall. På grund
af sjöns säregna form synes det mig högst sannolikt, att namnet bör härledas ur fsv. gisl f. 'eg. staf, gissel', isl. geisl m.
'staf för skidlöpare', flit. geis(a)la f. o. s. v. Betydelsen erinrar
om den hos sjönamnen Bjälken, Sparren, Stockaren eller kanske
ännu närmare om den hos Spjuten ock fsv. sjönamnet *Ger(C)
(se arten). Ett stöd för denna förklaring är det nämnda no.
älfnamnet Geisla, hvilket Rygh Personnavne s. 89 anser snarast
böra härledas ur isl. geisli i den ursprungliga betydelsen 'star;
1) Rygh NG 2: 309.
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jfr Stavaaen, Stokkaaen, Stangaaen. Dock må framhållas, att
det icke alltid är formen som gifvit anledning till att vattendrag uppkallats efter ord, som betyda 'stång, stake' o. d.; se
under Sta-. Samma härledning bör äfven antagas för Gisslaren 2, Gisselsjön (GS 1 V 36) Vg. ock Gisseltjärn (1 V 32);
jfr fsv. Giislaström 1 (1447) Ölmestads sn, Vista hd Smål.,
Giselsjön, omnämnd i en jordebok år 16712. Af dessa förstnämnda sjöar har visserligen ingen i påfallande grad den för den
uppländska Gisslaren utmärkande formen, men sinsemellan jämförda äro de hvarandra tämligen lika. Jag tror huru som hälst
icke, att det finnes någon anledning att för dessa namn söka
någon annan härledning än den här framställda. Med lit. gaistas
'schein', lett. gaisma 'licht' äro de sannolikt ej besläktade. Man
kunde äfven tänka på den i flit. flod- ock ortnamn förekommande stammen gise, t. ex. Gisalahha, nht. die Giesel, flit.
Gisalpaeh o. s. v.3 Dock torde det vara säkrare att förbinda orden
med det fno. älfnamnet. — Då en hel mängd namn på vattendrag äfven uppträda som önamn, är det troligt, att samma stam
(med afljudande vokal, jfr fsv. Giislaström ottvan) äfven ingår
i fsv.(SD IV från 1338), nu Gisselö Og., samt Gislingen,
ö i Öste
rsjön (Tham Sthlm s. 241). Från Gisslaren flyter
Gisslean, hvilken sannolikt fått sitt namn efter sjön; jfr Alstern, Fryken. — Fsv. *Gisle, hvartill Gisslan är oblik kasus;
jfr Edslan, Eldan o. s. v. Den nuvarande formen beror på analogisk ombildning.
2) (Gislaren Beskr. öfver Björkviks sn s. 17 [1823]; Gislarn GS 4 Ö 34) Björkviks sn, Jönåkers hd Sdml. : Gislingstorp.
På grund af gårdnamnet är det högst sannolikt, att sjön i äldre
tid hetat Gislingen (fsv. *Gislingr) = Gislingen, ö i Mälaren
(se ofvan). Namnets senare del har ombildats under inflytande
af sjönamnen Enaren, Näsnaren, Viggaren o. s. v.; jfr Vinningen, Yxningen. Härledningen är densamma, som antagits för
Gisslaren 1.
Gissmunnen jisssmun2nen (Gissmunnen Wieselgren 3: 263;
Gismunden GS 2 Ö 37) Hultsjö sn, Västra hd Små]. : GismundeOrp (af allmogen uttalat »jisstorp» eller »jissmatorp»), fsv. GisVadst. jordeb. s. 79.
Fagerlund Lösens o. Augrums s:nar Blek. s. 107.
Förstem. 2: 580.
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mundathorp (se Lundgren Sv. lm. X. 6: 67). Då Gismund är
ett tämligen vanligt fsv. namn, är det sannolikt', att detta gårdnamn är bildat af personnamnet ock att sjön sedan genom en ellips
erhållit namnet Gissmunnen (i st. f. Gissmunnatorpssjön), att
således sjönamnet uppkommit på alldeles samma sätt som t. ex.
Addaren, Ryningen, jfr äfven Fjättmunn. Däremot är det föga
antagligt, att Gissmunnen direkt bildats af nämnda personnamn
ock sedermera legat till grund för gårdnamnet Gismundathorp.
Gjutern, se ~ni.
Gla, Stora, Öfre, gla4 (Store, Öfre Glad Lotter c. 1750;
Öfre, Stora Gla GS 1 V 32), ansenliga sjöar i Jösse, Nordmarks ock Gillbärgs h:der Vrml. : Glaåker (se Glaåkern), Glafva
(socken), hvilket år 1540 skrefs Gladval12, där s,jönamnet ingår
som första sammansättningsled; jfr Glafven, Glafsfjorden, hvilka
namn omvänt bildats af socken-, resp. gårdnamnet Gladvall.
Detta ord förhåller sig till Gla som Östewal(skog) till sjönamnet
Östan. Samma stam ingår i sjönamnen Gla(e)n, Glan, Glaåkern, Hulteglan, Gladingen, sjö i Dalarna (Hermelin 1803),
samt Gladtjärn (GS 2 V 33, 2 Ö 31). Sjöarna Gla ha klart
vatten. Namnen innehålla fsv. glaper i den betydelse 'glänsande, klar', som är uppvisad t. ex. i sv. dial. (se Rz), isl. glaär 3,
ags. glmd, ä.-ty. glatt; se närmare under Glan samt den hos
Zupitza Germ. gutt. s. 174 citerade litteraturen. Samma ursprung
har no. Glads» (se Rygh Personnavne s. 19) samt det några
gånger förekommande f ht. Glata, flod- ock gårdnamn ; jfr ä,fven
Gladebaeh o. a., hvarom se Weigand Oberhess. ortsnamen s.
274 4 ock Förstem. 2: 582, hvilken sistnämnde förf. dock är mera
böjd att för dessa namn antaga keltiskt ursprung.
Glaen gla4en 1. Glan gla4n (Glaen GS 2 Ö 36) Adelöfs sn,
N. Vedbo hd Smål. : Glassås; best. form af föreg. En bildning
af detta sjönamn eller ett därmed sammanhängande ånamn anser jag föreligga i fsv. Gladheewals quern, som omtalas år 1346
Det finns alldeles ingen anledning att här antaga en sammansättning med -urnaen. ehuruväl ett *gism*gösm- = lett. gaisma
'ljus' vore tänkbart.
Styffe Un.2 s. 151. Fernow s. 286 synes känna en form Gladewall. Jfr ett likalydande namn under Olsen.
Jfr id. Glaösheimr, Odens boning.
Arch. f. hess. gesch. u. alterthumsk. VII. 2.
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från Sa3by, men hvars läge icke i SD V kunnat bestämmas.
Då emellertid en af Adelbfs gränssocknar just heter Säby, synes
det mig ligga nära till hands att förbinda namnet med vårt sjönamn. Under det att gårdnamnet Glassås ock sjönamnets uttal
med alm 1 pekar hän på ett fsv. *Glaper, visar Gladheewal tillbaka på ett *Mapi eller möjligen ett älfnamn "Glapa. Detsamma
gäller för öfrigt äfven det värmländska Gladvall (se Glia).
Glafven (Tuneld s. 196 [1741]), äldre namn på Glafsfjorden.
Det är väl sannolikast, att ordet bildats af sockennamnet Glafva,
som i sin tur på något sätt uppkommit ur ett äldre Gla(d)vall;
se under Gla. Dock bör märkas, att sjönamnet Glan (se d. o. 2)
i äldre tid äfven haft formen Glawen, där -w- sannolikt skall
förklaras såsom ett hiatusfyllande inskott af samma art, son
förekommer i t. ex. fsv. bröwar 'broar', Iöwan 'Johan' o. s. v.
Om den sjö, hvarom här är fråga, äfven burit ett sådant namn,
hvilket då — på artikeln när — vore etymologiskt identiskt med
namnet å de i väster belägna sjöarna Gla, kunde Glafva förklaras såsom uppkommet ur detta namn ock icke direkt ur
Gla(d)vall. Om dylika bildningar af gårdnamn se öfversikten.
Glafsfjorden glaf3sfjor2den eller Glafsfjolen glaf3sfjo2len
(vanl. -fy 47r-) (Glafsfiorden Blaeu 2, mellan ss. 29-30 [1663, å ett
aftryck af Burei karta »Gothia»]; Glaa;sflorden Blaeu 2: 34
[1663, är trots den motsvarande formen hos Fernow säkerligen
tryckfel; af sådana vimla nämligen de i tä,xten förekommande
listorna af sjönamn]; Glafsfiohlen Tuneld s. 196 [1741, jämte
Glafven]; GlafsFjolen Lotter c. 1750; Glasfjolen Fernow s. 25
[1773]; Glafsfjorden GS 1 V 32), en af de största sjöarna i
Vrml., egentligen så kallad mittför Glafva sn. Om härledningen
se Gla, Glafven ock Fjolen, Fjorden.
fsv. älfnamnsstam, se tillägget.
Glan gla4n
(Hermelin 1810, GS 3 Ö 35) Åtvids sn, Bankekinds hd
Og., nära sjön Tran; jfr Arken — Yirken (i samma socken).
(Glawen .SD 1: 608 [slutet af 1500-talet? jfr noten å
samma sida]; Glaan Blaeu 2: 35 [1663]; Glan Tuneld s. 115
[1741], Broocman 1: 17 [1760], GS 3 Ö 34) stor sjö i Og., som
jämte Boren ock Roxen skiljer slättbygden från skogsbygden.
se Gasen.
i sammansättningen Hulteglan.
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Namnet är bestämd form af det ord, som ingår i sjönamnet
Gla. Det hör däremot ej till den rot glan 'lysa', som ingår
t. ex. i sv. dial. glana 'skina svagt', no. 'glimte, lyse' m. m.1
Det gemensamma för sjöar, hvilkas namn bildats af denna stam,
tycks vara, att de i allmänhet hafva högst få öar : namnet torde
egentligen ha,fva betytt en 'blank 1. glatt yta'; jfr sv: glad
(i skogen).
Glaåkern gla2å2kern 1. gla3åk2kern.
(Glaåkern GS 1 V 32; Gladåkern Cederström Vrml.
fiskev. nr 1683) liten sjö i Glafva sn, Gillbärga hd Vrml., vid
östra stranden af stora Gla: Glaåker.
(Gladåkern Cederström Vrml. fiskev. nr 1614; GlaåkersGS
1 V 32) liten sjö i Älgå sn, Jösse hd, ock Karlanda
sjön
sn, Nordmarks hd Vrml,, vid västra stranden af öfre Gla: Glaåker.
Här är gårdnamnet det primära, ock sjönamnet Glaåkern
har bildats häraf som t. ex. sjönamnen Barsättern, Knabbarpen
o. s. v. af motsvarande, numera stundom försvunna gårdnamn.
Glaåker Själft är emellertid sammansatt med sjönamnet Gla;
ifr t. ex. fIEW. Mmlirsaker : Mo3lir (se Mälaren).
Glien gliien 1. Glin gi.i4n (-k-) (Glien Beskr. öfver Nora
och Lindes Bergsl. s. 66 [1791], Hermelin 1803, GS 3 Ö 31)
Ramsbärgs sn, Lindes bärgsl. Vstml. Sjön har klart ock vackert
vatten. Namnet är kanske att härleda af ett fsv. adj. *glidher
'glänsande', jfr lit. glitus, lett. gnu 'glatt, vacker' ieu. *glitus;
i alla händelser hör det till samma stam som sv. dial. gki, sannolikt egentligen 'glänsa, om vatten som står blankt på äng eller
mark', anfört från Vg. (Ant. tidskr. 2: 164), motsvarande ä.-sv.
ock sv. dial. glia, no. gljaa, isl. gljå 'glänsa' af ieu. roten ghli
'glänsa, vara varm'2, som möjligen föreligger i det af mig ponerade sjönamnet *Glingen samt med ni-utvidgning äfven förekommer i sv. glimma; se Glimmingen. Med afseende på bortfallet af d vore Gnin att jämföra. För att emellertid vårt sjönamn direkt bildats af stammen glia 'glänsa', talar i sin mån
Hz s. 197, Aas., Kock Ark. 14: 264. Jfr det af denna rot
bildade keltiska flodnamnet Glana, hvarom Förstem. 2: 583.
OM afledningar af denna se för öfrigt Persson Wz. s. 109. Hit
hör äfven sv. gli n. 'fiskyngel'.

XX. 1

Glaåkern—Glimmingen.

177

det isl. älfnamnet Glja; ett motsvarande älfnamn har sannolikt
äfven funnits i Norge (se Rygh Personnavne s. 91). Samma
namn har en gång säkerligen burits af Gliasjön (US 5 Ö 33)
Tveta sn Sdml.; jfr nämligen det nära sjöns norra strand belägna Glibotorp. En s-afledning af samma rot föreligger i sv.
dial. glisa 'glimta' (se Rz), hvaraf fsv. Glistiernom (1386), nu
byn Glistjärna i Rättviks sn Dalarnal. — En parallell till sjönamnet Glien samt betydelseutvecklingen af sv. dial. gli, om
vatten, erbjuder det sbst. glo 'liten vattenyta', som ingår i några
sv. ortnamn såsom Gäddeglo, fsv. Gceddaglo, - de - (SD NS 1: 423,
446) Törnefalla sn Kim., isynnerhet i Finl. såsom Aleglo, Bredglo2, jfr äfven Eil.pbäck (1368 enl. SRP nr 818), fiskebäck i Eds sn
Kim., norrl. Glon, långgrunt vatten (Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 16)
samt Lissglosjön Hållnäs sn Uppl. Detta ord hör till sv. dial.
glo i betydelsen 'glänsa', fsv. gloa 'glöda', isl. glöa 'glänsa', ags.
glöwan o. s. v. 'glöda' (glo 'glänsa' : Glo = glia 'glänsa' : Glien).
Häraf är t. ex. det isl. dvärgnamnet Glöinn bildat. En s-afledning af en afljudsform till samma stam uppträder i no. Glostjern : no. glosa 'lysa, glimta' (Rygh NG 1: 162) fsv. £41.istiefrnom (se ofvan) : sv. dial. glisa 'glimta'. På analogt sätt med
detta glö har äfven isl. sbst, gkiii bildats. Det betyder 'grund,
stillastående vattensamling' (Kålund Island 1: 211) ock innehåller stammen i isl. glid 'glänsa'.
Glimmingen glim3migen2 eller Glömmingen glöm2migen2
(Glymmingen Hermelin 1818; Glimmingen GS 3 Ö 36; Glimringen Tham Link. s. 27, Lex. 4:169) på gränsen mellan Kisa
ock Tirserums s:nar, Kinds hd Og. Formen Glimringen har
ingen motsvarighet i sjönamnets nuvarande uttal. Formen med
-ö- beror på utvecklingen glim- --> glym- (jfr Glymmingen hos
Hermelin)
glöm-; jfr fsv. glimbra glymbra 'glänsa' o. a. ex.
Om förklaringen af denna ljudöfvergång se Nor. Sv. lm. 1: 328,
Kock Sv. språkhist. s. 28. Om en form Glimringen en gång
funnits, föreligger i denna icke någon sammansättning med ring,
fsv. ringer, utan r tillhör stammen; jfr fsv. glimber n., glimbra
o. s. v. Sjön har enligt tvänne uppgifter ovanligt klart. vatten
med härliga, speglande stränder. Namnet är tydligen en bildDipl. dalek. 1: 46, 300.
Freudenthal i Finl. natur o. folk 8: 13.

178

HELLQUIST, SJÖNAMN.

ning af stammen &Im- i fsv. glima, mht. glimen, glimmen
'glimma', fsax. glim° 'glans', en m-afledning af den rot, som
uppträder i sjönamnet Glien. Af samma stam glim- 'glimma'
är säkerligen äfven det skånska sjönamnet Glimsjön Glimåkra
sn, Ö. Göinge hd, bildat. Att sjön i äldre tid haft ett osammansatt namn, framgår af sockennamnet, hvilket i fsv. (fda.) tid
skrefs Glimakrap 1, år 1405 Glymakre ock år 1440 Glimagra2.
Formen Glymakre är att bedömma som Glymmingen ofvan.
Med orätt härleder Falkm. detta namn af isl. glymja
bullra'3. I fråga om betydelsen må erinras om de på långt
håll besläktade sjönamnen Gla, Glan, no. Glitrevandet, Glostjern4, sv. Glödtjärn (GS 2 Ö 31) Vstml. o. s. v. samt för öfrigt
Larjen, Blänkesjön, Skinsiö tresk (1568, se under Skinande)5
Ångern]. o. s. v.
Glimringen, se Glimmingen.
Wo, Glon se Wien.
*lingen har kanske varit namnet på det vatten, Glinghestergöl, som är beläget vid Glinghester, år 1415 skrifvet
Glingister (SD NS 3: 66), Melby sn, Ostra hd Smål. (GS 3 Ö 37)
ock som — af kartan att dömma — tydligen i äldre tider haft
betydligt större utsträckning än nu. Här föreligger möjligen ett
fsv. sjönamn *Gliffinge af den stam med betydelsen 'glänsa',
som behandlats under Glien. På grund af första sammansättningsledens form vågar jag ej ansätta ett fsv. *Glinger. Att äfven fsv.
sjönamn på -inge funnits, framgår af gårdnamnet Fimlingahult
: Femlingen. Af detta sjönamn Glingen har Glinghester bildats
såsom Örshestra af Ören; om hestra, hester se Hellqu. Ark.
17: 66 följ.
Glottern, Nedre o. Öfre, glot4tern (Glottern Hermelin 1810,
Widegren 2: 175 [1818], GS 4 Ö 34; Glottersjöarna Tham Link.
s. 38) Kvillinge sn, Bråbo hd Og. Sjöarna äro synnerligen
natursköna, omgifna af höga, skogbeklädda bärg. Nedre Glottern är öfversållad af öar ock fylld med reflar ock skär, hvilket
Script. rer. dan. 3: 548 enligt Falkm. s. 129.
Styffe Un.2 s. 171.
8) Detta ord torde däremot ingå i ett nu försvunnet norskt älfnamn
(Rygh NG 2:289).
4) Se noten under Wien.
8) Nordlander Ångerm. fiskev. s. 20; se äfven Rygh NG 2: 405.
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gör den svår att befaral. Af samma stam kommer äfven sjönamnet Glottran samt de under d. o. anförda sjönamnen Glottra-sjön; vidare Glötterån i Dalarna, hvars fsv. stam återfinnes i
fsv. Glottertufwa2, som nu kallas Glöttertufvan ock är en liten
holme vid Glötteråns utlopp i sjön Amungen. I betraktande af
de många parallellerna mellan sjö- ock önamn 3 är det troligt,
att Glotterön i östgötaskärgården (GS 4 Ö 34) har sitt namn
från samma stam. På grund af de under Glottran meddelade
fsv. skrifningarna af gårdnamnet Glottra har man att utgå från
en fsv. stam Glutr-, Glotr-. Det finns knappast någon anledning att skilja dessa ord från sv. dial. glotter (snö-, is-) 'rägn
-ock snö tillhopa' Rz s. 643. Dock kan betydelsen af namnet ej
närmare bestämmas; jfr Glåpen. Däremot torde det ej vara
riktigt att här ponera en form med g-prefix af det adj., som
ingår i Lottran.
Glottran glot3ran2 (SGU An 24: 77) Lids sn, Rönö hd
Sdml.; äfven kallad Glottrasjön 4 : Glottra, hvilket gårdnamn
år 1331 skrefs Gintrw (SD IV): I den angränsande Runtuna
sn är Glottrasjön belägen (GS 4 Ö 33, SGU An 24: 77), likaledes
Tid en gård Glottra, som år 1413 skrifves Glotrom (SD NS II),
men 1382 (i) Glytro (SRP nr 1742), 1447 Glötrum, 1466 Glöttrom ock 1500 Glöthra2; vidare i Svännevads sn Nke, Glottrasjön
(enligt uppgift uttalas namnet, som det skrifves) vid gården
,Glottra6.
Se för öfrigt Glottern., — Fsv. sannolikt * Glotre.

Glupen.

1) glu4pen (Glupen GS 40 35; Glypen Lex. 5: 508, sanno-

likt beroende på förväxling) Östra Ryds sn, *Skärkinds hd Og.
En utförlig beskrifning af sjön finnes i Norrköpings tidningar
1901, nr 190B, s. 1.
Dipl. dalek. 1: 11 i en efter uppgift mycket gammal kopia af
en handling från 1320.
Jfr Visten (: fno. Vist), Risten (: Rist) ock se för öfrigt
-under Gisslar«.
•
Glåttrasjön Lex. 4: 407.
Vadet. jordeb. s. 259. Snarast bero dessa y- ock Ö-former på
.ett fsv. älfnanan, som bildats af sjönamnet på samma sätt som *Ryskia
af Rusken ock *Hyrkia af Horken.
Enligt folksägnen har gården namn efter en drottning Glottra,
som där skall ha regerat ock dött.
Sv. landmil. XX.!.
12
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2) (Cr2elius s. 393 [1748? 1774]) Aspelands hd Kim.
Om den förstnämnda sjön har jag erhållit den uppgiften,
att den på båda sidor har höga stränder. Ordet är identiskt
med fsv. gluper m. 'gap, svalg, bråddjup' Södw., sv. dial. glup
'öppning i marken, där det från en högre liggande mark nedströmmande vattnet icke samlar sig, utan spårlöst försvinner'
Upp1.1, no. glup 'gap' af samma stam som sv. dial. glupen
'glupsk', fsv. no. glupa 'sluka', ä.-nsv. barnaglup 'barnslukare'
(Spegel) i afijudsförhållande till isl. gleypa 'sluka' o. s. v.2; jfr
de likbetydande närbesläktade Glupen, Gaåpen ock under dem
anförda namn. Namnet har sålunda samma betydelse som sjönamnen Gapern, Gimmen, Giningen, Söljen 0. s. v. Däremot är det icke att direkt föra till mit. gli» 'lömsk, lurande'. -- Fsv. *Glyp(er).
Glypen gly4pen (Glyben Broocman 2: 40 [1760; tydligt
tryckfel, hvilket går igän hos Widegren 1: 337]; Glypen Tham
Link. s. 42, GS 3 Ö 35; Glysen Hermelin 1810, se d. o.) på
gränsen mellan Kättilstads sn, Kinds hd, ock Åtvids sn, Bankekinds hd Og. : Glyppsmåla. Sjön har höga, bä,rgiga stränder.
Ordet har samma betydelse som föregående namn, men är bildat
gleup-, hvaraf spår
af en med detta afijudande stam glyp
finnas i no. (se Ross). Nära besläktat är no. gljilfr n. 'klyfta,
särskilt sådan hvarigenom ett vattendrag går', hvilket ofta upp= t. ex.
träder i ortnamn (Rygh NG Indl. s. 51). Glhifr :
dika 'bryta' (se Ryfven) : got. raupjan (se Råpen, Ruppen)3. —
Fsv. *GlYper.
Glysen (Hermelin 1810), äldre namn på sjön Glypen, tydligen anslutande sig till gårdnamnet Glysebo. Detta beror på
ett äldre *Glypsbo —> *Glys(p)bo, hvarur ett sjönamn Glysen.
utlösts.
Se M. Stolpe i SGU As 31: 8; jfr U. Hjärne Anledning 2: 57,
Grip i Sv. lm. XVIII. 6: 81.4
Jfr Nor. Sv. etym. s. 30.
8) Om en dylik växling af »rotdeterminativ» se för öfrigt Persson
Wz. flerst. På grund af de koitstafviga formerna glup-, glop- är det föga
: isl. stinp- Mir o. s. v;), d. v. s.
troligt, att glinfr : glSrp = fsv.
glYp(p)- ock att såatt glyp- uppkommit af ett *gliubn-, *glabnledes de båda orden utgå från alldeles samma stam. Under inga omständigheter bör man med Fick, 1: 438 antaga ett ieu. ghleug-.
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Glytten glyt4ten (-k-) (GS 3 Ö 36) Horns sn, Kinds hd Ög.
Möjligen hör ordet till det äfven i Og. förekommande glytt
'liten pilt, barn', en assimilerad form af ett äldre *glynt, motsvarande no. glynt; jfr sv. dial. glunt 'pojke'. Sjön har då fått detta
namn på grund af sin litenhet i förhållande till den närbelägna
större Erlången. Till grund för namngifningen låge sålunda
samma föreställning, som fått uttryck i sjönamnen Besslingen,
Reveln, Tolen; jfr äfven under Kalfven ock Dätte(r)n.
Glåpen glå4pen (stamvokalen uttalas af allmogen med
dragning åt ö, alltså väl gkgp-) (Glåppen Tuneld s. 82 [1741],
Grau s. 406 [1754]; Glåpen SGU Aa 19: 7, Glåpsjön Tham
Vest. s. 134; Gläpsjön GS 3 Ö 31, för Glåp-) Sura sn, Snäfringe hd Vstml. Med tanke på sjönamnen Glupen, Glypen
låge det ju nära till hands att föra namnet till de under
dessa art. anförda orden med betydelsen 'gap, klyfta' o. s. v.,
närmare bestämt -- därest formen med -pp- är den ursprungliga, mot hvilket dock det nuvarande uttalet strider — till ett
ord motsvarande no. gloppa, gluppa f. 'klyfta, smal öppning,
spricka' Aas. Ross, hvilket äfven ingår i no. ortnamn'. Detta
ord förhåller sig till stammen
hvaraf sjönamnet Glupen,
liksom t. ex. isl. sleipr 'hal' till sleppa; -pp- har alltså uppstått
genom assimilation af slutkonsonanten med ett sufflxalt n. Men
mot denna härledning talar afgjort sjöns utseende : dess form är
snarast oval ock stränderna tämligen flacka. Ej häller har den
något anmärkningsvärt djup. Enligt en meddelare har sjön sitt
namn af sitt rörliga vatten, som vid minsta storm uppröres till
väldiga vågor; han jämför det i dial. förekommande glåpstor
»för att uttrycka något synnerligt superlativt». Dock känner jag
ej, hur han tänker sig betydelseutvecklingen. Det torde därför
vara säkrast att föra ordet till sv. glopp i snöglopp o. s. v.,
hvarvid i fråga om betydelsen sjönamnet Glottern vore att jämföra. Därest NOREENS härledning af detta ord är riktig2, är
formellt sett skillnaden mellan de båda här framställda etymologierna icke stor, då (snö)glopp enligt Nor. hör till fsv. gluper
'gap' ock sålunda i alla händelser vore. rotbesläktat med det
ofvannämnda no. gloppa. Hur emellertid en härledning ur (snö)Rygh NG Indl. s. 51. Jfr äfven fno. fjordnamnet *Gloppi, anfört af Rygh Stud. s. 42.
Sv. etym. s. 31.
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glopp o. s. v. semasiologiskt skall motiveras, känner jag ej.
Svårigheten här är ungefär densamma som i fråga om Glottern.
— Af ett fsv. glåp- kan på grund af det nuvarande uttalet
namnet ej härledas; den fsv. formen har sannolikt lytt *Glöp(er)
eller *Glöpp(er).
Glåttern, Glåttran, se Glottern, Glottran.
Glödtjärn, se Glimmingen.
Glömmingen, se ~minen.
Gniden, Gnien, se följ.
Gnin gni4n (Gniden Gran s. 399 [1754]; Gnien Lex. 5: 411,
GS 3 Ö 31), en utvidgning af Kolbäcksån i Ramnäs sn, Snäfringe hd Vstml. Kanske föreligger här den med.ga-prefix utbildade stammen i Nian (GS 4 0 27) Hills., fno. älfnamnet Nib,
Nidälfven vid Trondhjem, f ht. flodnamnet Nida (Förstem. 2: 1078),
till hvilken jag under alla omständigheter ställer sv. älfnamnet
Nissan (= fsv. Niz VOL IV, Nizti Fagrskinna, Nisa Rogberg
s. 397 [1770]). Fsv. Niz är bildat med det särskilt i no. älfnamn vanliga suffixet s; se öfversikten. Denna stam bör i sin
tur möjligen föras (som en afljudsform?)1 till got. nidwa f.
isl. ni5[4•11.]2), afledning af ett gammalt färgnamn på -nn-? 3
Detta är dock blott en lös gissning, som emellertid kunde anses
finna ett stöd i den omständigheten, att sjön är en utvidgning
af Kolbäolcsitn, eg. 'den svarta bäcken' (se Kolsnaren). — Fsv.
*Gnip(er).
Gilöttlern gnöt3ler2n (Gnöttlen Cra3lius ss. 7, 23 [1774],
Gnötlen Hermelin 1818, GS 30 37) Hvena sn Kim.: Gnöttlerum. Namnet kommer sannolikt af en germ. stam gnaut- af
en enklare basis gnau-, som uppträder med andra afledningar i
isl, gnau6 f. 'stoj, larm', gnaust, gnaustan 'gny'. Till en afljudsform af samma rot höra isl. gn§r ock sv. dial. gnyltffia, af
hvilket sistnämnda ~tån, namn på en biflod till Ämån, härleder sig. Namnet tillhör den stora grupp af sjönamn, som betyder 'den larmande, hvinande'; jfr t. ex. Galmaren, Tjatingen.
— Fsv. sannolikt *Gneitie.
Jfr däremot Gnidby (SD NS I från 1401), nu Gnedby, Kuddby
sn ög.; Gridby SD NS 1: 48 beror på tryckfel.
Falk Ark. 5: 111.
Eller kanske ieu. -tio-; jfr sekr. nila o. s. v., se Lidan Z. altind.
u. vergl. sprachgesch. s. 59 följ. ock jfr Uhlenbeck PBB 27: 128.
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Gohren, se Gorren.
Gorjen gor4jen (af min meddelare skrifvet -gen).
(Gorgon Gran s. 476 [1754], GS 4 Ö 31) V. Färnebo sn,
Vangsbro hd Vstml. Denna lilla sjö är belägen mitt bland stora
ängar eller sumpiga myrar ock blir på eftersommaren nästan
alldeles igänvuxen med gräs ock vass.
(Gorgsjön GS 4 Ö 30) liten sjö i Möklinta sn (gränsande till V. Färnebo), Öfver-Tjurbo hd Vstml.
Namnet, fsv. *Gorghe, är atiett af samma går n. 'smuts' o. d.,
som ingår i sjönamnen Gorren, Gårbarken (äfvenledes i V. Färnebo), Gårsjön, Gårtjärn o. s. v., hvarom se närmare under
Genen: Det är egentligen den syn koperade formen till adj.
gårug, gårig, får. *gorugher ock sålunda bildat som sjönamnen
Gröcken, Häljen, Maljen, Skärjen, Soljen o. s. v. Det nuvarande uttalet med akc. 1 är °ursprungligt; jfr t. ex. Maljen
(akc. 1) : Maljeryd ock fsv. Malghasandr. Med afseende på betydelsen bör väl sjönamnet Kften jämföras.
Gorren gor3ren2 (gåvan 1 (Gorren Lex. 2: 397, 402; Gohren
GS 5 Ö 31) Funbo sn, Rasbo hd Upp!.; kallas äfven Gårsjön
(get,sk 1 ). Namnet är en afledning af sv. dial. gorr, går n. 'smuts'
m. m. (se Rz s. 325), fsv. gor, i sammansättningarna gorbotir,
-ke3tte, -vargher m. fl. (där ordet har den speciella betydelse,
som tillkommer rspr. gorr), no. gor 'gyttja, smuts; gorr', isl.
gor 'gorr', fht. gor 'dynga' (Graff) o. s. v. En n-stams-utvidgning af detta ord *Gori har betydelsen 'gårsjön', såsom . t. ex. en
fa-bildning af get, fsv. "Götir, betyder 'getsjön'. Samma ord
ingår i sjönamnen Gårbarken, Gåräljen, Gårsjön (GS 5 Ö 30,
likaledes i Uppl.), Gårtjärn (1 V 33 2 ggr Dalsl., 1 V 32
Vrml.) samt (?) Gåragölen (3 Ö 39), kanske äfven i Gåran,
namn på en fjärd af Mälaren. Namnet Gortjern är äfven vanligt i Norge ock föres af Rygh NG Indl. s. 51 till samma ord.
Ett sjönamn *Gorir synes föreligga i fsv. Gorisbodha (i gorisbode, Rääf 1: 269 enligt handling från 1472), nu Gårebo, Asby
sn, Ydre hd, nära sjön Skräfveln. Af samma ord är äfven sv.
dial. gåra 'mossjord, kärr' bildat (Vg., Ant. tidskr. 2: 165). Jfr
i fråga om betydelsen Håen, Sormen. — Möjligt är, att i ett
1) Den första uttalsuppgiften (Oran) härrör från en äldre kvinna,
den andra (Asått) från en minderåring.
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eller annat af de talrika vattendrag, som på kartan bära namnen Gårdsjön, samma går- egentligen gömmer sig (se under
-gården).

Gottriken, Stora 0. Lilla, got3tri2ken? i (Gåttriken Grau s.
400 [1754], Gottriken GS 3 Ö 31), två små sjöar i Ramnäs sn,
Snäfringe hd Vstml. Namnet är sannolikt sammansatt med adj.
rik ock har sålunda en betydelse motsatt den i sjönamnen på
-lösen såsom Dag-, Fisk-, Pors-, Vasslösen. Skulle första leden
innehålla en för öfrigt icke uppvisad motsvarighet till no. got
(med öppet o) n. 'smådjur som ätas af fisk' (Ross), blefve namnet med hänsyn till såväl bildning som betydelse en ypperlig
pendant till Fisklösen.
Gratlången gra3vlog2gen (Tuneld s. 171 [1741], GS 1 V 35),
mycket långsträckt sjö i Flundre hd Vg. Första ledet är formellt sv. graf, jfr fsv. grava f., isl. grgf f., fslav. grob% 0. s. v.
Jfr för öfrigt Grafsjön.2, Graftjärn3 samt fno. älfnamnet Grafa
(Fr., under gr2f). Ordet uppträder sålunda i namn å vattendrag — inom ett mycket begränsat område -- hufvudsakligen
i Vg. ock Vrml. Dess betydelse har säkerligen varit den af
'grop, fördjupning', alltså densamma som ingår i no. ortnamn;
icke den af 'sepulcrum' (jfr Rygh NG Indl. s. 52); jfr afljudsformen fht. gröba 'grube'. Se för öfrigt Lången.

Gran.
1) (Hermelin 1810) Simoustorps sn, Bråbo hd Og.; nu å GS
4 Ö 34 kallad Gransjön.
2) sannolikt gra4n 4 (GS 2 Ö 31), mycket liten sjö i Hällefors sn, Grythytte bärgsl. Vstml. Namnet är bildat af trädnamnet gran, fsv. gran, isl. gren f.; utan afledning såsom sjönamnen Alen, Aspen, Björken (där dock äfven alio. 2 uppträder), 'Furen 0. s. v.5 Samma ord ingår äfven i sjönamnen GranUppgift om uttalet ej lemnad.
GS 1 V 37, 1 Ö 37, 1 V 36, 2 Ö 36, 4 Ö 35; jfr ä.-nsv.
Graffsiobothn (1481 enl. HSH 29:41), Grafsiömyr (HSB 29: 81,
82) Vg.
GS 1 V 33, 1 V 32, 1 V 31.
Ingen uttalsuppgift lemnad.
3) På enahanda sätt har det uppländska sockennamnet Gran uppkommit, år 1500 skrifvet Graan (Vadst. jordeb. s. 234).
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ramen, Gransjön l, Grantjärn 2. Hit höra äfven sjönamnen Gränkafveln, Gränsjön 3 : grän 'gran' Rz i. *gräne n. (= isl. greni
'granskog'); jfr Bökelången, Förlången, Försjön (se Furen). —

Fsv. *Gran.
Grann granin (Gran Hermelin 1808, Grann Lex. 2: 64, GS
1 V 33), tämligen betydlig sjö i Håbols ock Steneby s:nar,
Vedbo hd Dalsl. Jag har icke erhållit någon uppgift om sjöns
naturbeskaffenhet, men på grund af den skildring, som gifves i
Lex. 6: 290 af naturen i Steneby socken väster om Grann, ställer
jag ordet utan tvekan till no. grandi 'sandig sträckning vid
vatten', hvilket ingår i gamla no. ortnamn, hälst osamm an satta sådana4, ty. grand m. 'sand'. Af detta ord är namnet
bildat utan atledning liksom t. ex. Gryten (= fsv. gryt, jämte
Gryten = grfrte), Malmen; jfr för öfrigt (det besläktade) Grindel», Sännen (:sand). Beträffande frånvaron af best. art. jfr de
dalska sjönamnen Iväg, Lelång, Råvarp, Ärr o. s. v. — Fsv.
*Grand(er).
Granramen gra3nra2men (Gränramen Gran s. 400 [1754],
Granramen Lex. 5: 411, GS 3 0 31) Ramnäs sn, Snäfringe hd
Vstml.; nära sjöarna Djup-, Sten-, Ulframen. Första leden är
trädnamnet gran (se Gran), resp. grän. Om senare leden se
Ramen.
Greeken grek4ken 5 (Greken år 1681 enligt handling aftryckt i Norask. ark. 1: 587, Lotter e. 1750, GS 2 Ö 32; Grekern
Nora o. Lindes bärgsl. s. 57 [1791]; Greolten Hermelin 1803,
Lex. 3: 111), tämligen stor sjö nära sjöarna Lilla Greken ock
GS 1 ö 38, 2 ö 38, 1 V 37, 1 ö 37 2 ggr,_ 3 ö 37, 1 V 36,
3 ö 36 2 ggr, 4Ö 36,1 V35, 2 ö 352 ggr, 3 ö 35 3 ggr, 4 ö
34 : Gransjötorp, 1 V 31; jfr äfven Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 16 samt
fsv. gårdnamnet Gransio (1500, enl. Vadst. jordeb. s. 199) Algutsboda sn Smål.
GS 1 V 31, 2 V 31, 2 ö 31 samt Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 16.
GS 1 V 33, 1 V 31, 2 ö 31 2 ggr, 6 ö 30. Namnet bör
skiljas från Granssjön (GS 4 ö 37, 1 V 32), som möjligen är sammansatt med gräns, i hvilket fall namnen vore ganska unga; kanske
i vissa fall af *Grängssjön, jfr V. E. öman i Nerikes Alleh. 1899, nr
29, s. 2.
Rygh Th. VSS 1882, s. 25; NG Indl. s. 52.
Uttalas enligt uppgift med afseende på stamvokal ock akcent
som tecken 'signum'.
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Rågrecken i Nora bärgslag Vstml. : Greeksdal, Grecksnäs,
Grecksskog, Grecksåsar. Sjönamnet ingår för öfrigt i följande
äldre former af namn på vid eller nära sjön liggande gårdar:
Grecksåsar 15711, Grikesåsar 15912, Grickzåås 16063, Grickesåssar 16224, Greckisååsar 16265, Gregersåhsen 16326, Grenåsser 16347, Grykesååsa 16428, Grijkesååsa 16449, Grikzåsa
164810, Gregsåsar 168211; vidare Greekznäes 168112, samtliga
namn ur diplomatiskt återgifna äldre handlingar. Det finnesmånga skäl, som tala för att namnet på denna sjö egentligen
betyder 'den steniga' eller något dyl. Emellertid är det väl
af formella grunder omöjligt att sammanställa ordet med Gryten
(Gröcken) o. s. v. Vi ha sannolikt att utgå från ett namn, som
att dömma af gårdnamnsformerna Gre(e)kis- o. s. v. i fsv. skulle
lytt *Grökir, isl. *Greikir, hvars ö i första leden af med sjönamnet sammansatta ortnamn framför dubbelkonsonant öfvergått
till i, hvilket sedermera — kanske under påvärkan af sjönamnet
— åter blifvit e. Gröken Grecken under invärkan af Grecksåsar o. s. v. Detta *Grökir tillhör sannolikt det älsta lagret af sv.
sjönamn; jfr Fryken. Det förutsätter väl ett adj. *gröker, urgerm.
*graikaz, ieu. *ghroi-go-s, sannolikt en bildning med suffixet -go:
ghroi ghri, hvaraf enl. Persson Wz. s. 104 möjligen fir. grian
'kies, grober sand' är bildat. Adjektivet skulle betyda 'stenig,
sandig'. Roten har egentligen betydelsen 'rifva' (jfr gr. xpie), lat.
friare o. s. v. Persson Wz. s. 103). Med afseende på betydelseutvecklingen erinras om isl. grjåt (se Gryten) : fht. griozan 'klein
zerreiben' ock ty. grand (se Grann) : ags. grindan 'zerreibenr
(se Grindeln). Dylika urgamla adj. på ieu. -go- hafva hufvudsakligen bevarats i sjönamnen; för öfrigt finnas af dem endast
spridda räster. Af i trakten förekommande ortnamn med likartad betydelse erinras om sjönamnen Saxen, Malen, Skärjen
(2 ggr); äfven det sistnämnda är en adjektivisk bildning, ehuru
af annan art än Greken. Den nuvarande enstafvighetsakcenten
1)
3)
5)
7)
9)
11)

Forssell Sv. 1571, s. 84.
Norask. ark. 2: 676.
Därs. 1: 570.
Bärs. 1: 574.
Bärs. 1: 577.
Därs. 3: 464.

2) Norask. ark. 1: 558.
4) Därs. 1: 569.
6) Därs. 1: 573.
8) Därs. 1: 576.
19) Därs. 3: 447.
12) Därs. 1: 586.
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beror här som i många andra fall på senare förskjutning. —
Fsv. Grök(er).
-gren i sammansättningar, se Ene-, Måse-, Ånigren.
Grindeln grin3del2n (GS 3 Ö 37) Frödinge su, Sevedes hd
: Grinderum. Jag spårar här ett fsv. *grind- 'sand' i afljudsförhållande till ty. grand, isl. grandi (hvarom se grann)
ock formellt identiskt med fht. grint, ty. grind 'schorf, om
hvilket se Persson Wz. s. 73. Sannolikt böra äfven Grindsjön
(GS 1 V 35, 5 Ö 33) ock Grinnsjön (1 V 35) föras hit; jfr äfven
ä.-nsv. Grindaforss (HSH 29: 75) Vrml., rå mot Norge. Enligt
min öfvertygelse ingår samma stam i samma betydelse i sockennamnet Grinnered Bohusl., i fno. lydande Grindarioder 1. Jordmånen i denna socken består af sand ock myrjord 2. Grindeln
: *grind = sjönamnet Järfveln : isl. jeve. I ty. ortnamn ingår
samma ord med ock utan 1-afledning; t. ex. Grintaha ock Crintilaha, om hvilka se Förstem. 2: 602. Med afseende på bildningen
erinras om namnen å de likaledes i Blm, belägna sjöarna Pindeln, Prindeln, Rundeln. — Emellertid finnes i isl. ett grindill
som poetisk benämning på stormen (Sn. E.). Detta är rotbesläktat med isl. grenja, hvilket bl, a. användes om stormens
tjut ock om vattnets brus, möjligen ock med ags. Grendel, namn
på ett i Beowulf omtalat tro113. Den möjligheten är dock mycket
svag, att vårt sjönamn är identiskt med ofvannämnda, grindill,
hvilket det annars ljud för ljud motsvarar. Ej häller finns det
väl någon anledning att identifiera sjönamnet Grindeln med ags.
grindel, fht. grintil o. s. v. 'regel', dit Osthoff IF 8: 56 efter
GRIMM äfven för det nyss omtalade rnytiska namnet Grendel.
Om orden värkligen vore identiska, hade man att utgå från grundbetydelsen 'stång' (se Tamni Et. ordb. under grind) ock jämföra
vattendragsnamnen Bjälken, Stookaren, Stångån m. fl. m. fl.
Gron gro4n (Hermelin 1810, Widegren 2: 135 [1818], Tham
Link. s. 888, GS 3 Ö 34), liten smal sjö i Risinge sn, Finspånga
läns hd Og. : Grostorp, är 1364 skrifvet Groztorp (SRP nr 615).
Sjönamnets fsv. form synes alltså ha varit Groper (a-stam).
Samma stam med eller utan dentalafledning ingår äfven i Grosjön
(GS 1 V 36) Starrkärrs sn, Ale hd Vg. : Grolanda (så år 1410,
1)
3)

Styffe Un.2 s. 358.
Jfr Mogk GPhil.2 3: 302.

2) Holmberg Bohus1.2 3: 51.
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SD NS II), Grobosjön (GS 1 V 37) : Grobo (hvilket sannolikt
utgår från ett osammansatt sjönamn)' samt i fno. älfnamnet Grå
(jämte Gråa, Grå6r)2; jfr Gröen, Grosken, hvilken sjö i äldre tid
troligen haft namnet Grö-. Af samma stam är äfven kvinnonamnet Gråa (Grågaldr) bildat3. Ordet är besläktat med sv. gro,
fsv. groa, isl., gråa 'växa', fht. gruoen 'grönska' o. s. v., hvartill höra mht. gruo 'grön', 'grön äng' samt germ. *grö-ni- 'grön'.
Hvad betydelsen beträffar, har den sannolikt varit 'den växande
1. svällande'. Det torde böra bemärkas, att samtliga här omnämnda sjöar kunna betraktas som utvidgningar af åar, som
flyta genom desamma. Möjligen kan dock för namngifningen
samma föreställning ligga till grund som den, hvilken tyckes
ha tagit sitt uttryck i fsv. sjönamnet Lobe ock andra under
Lönnern behandlade namn. Stammen gro- i namn på vattendrag har jag hufvudsakligen anträffat i Vg. ock enstaka fall i
Og.; den är dessutom som nämnt icke sällsynt i Norge. —
Fsv. *Gröper (a-stam).
Grosken groa3ken2 (GS 1 Ö 36), liten sjö i Grofvares su,
Ås hd Vg. Sjönamusstammen ingår säkerligen i namnet å den
socken, inom hvilken sjön. är belägen, år 1386 ock 1540 skrifvet
Grovara. Detta är enligt min mening bildat af sjönamnet Groliksom Hillevara af Hillen eller Svara (14154), nu Säfvare
Vg., af so3- 'sjö'. Fonemet -vara ställer jag till ags. varo6 'strand',
som direkt motsvaras af isl. v2r f. 'a fenced-in landingplace;
harbour's; se för öfrigt Rossvalen. Hit hör möjligen också fsv.
Gylswara, nu Göksvala Nke?6 Nära besläktade med dessa sv.
namn på -vara äro sålunda många f ht. ortnamn på -warid 'ö'
(-world, -weert, -werd[e], -wert, -wh-t) o. s. v., som anföras af
Förstem. 2: 1482; se 'Paren. Sjön bör alltså i fsv. tid ha hetat Gro;
men detta namn har sedermera ombildats till Grosken på grund
af inflytande från namnet å den i närheten belägna Sansken.
Att dömma af gårdnamnen ha båda dessa sjönamn i fsv. tid burit
det osammansatta namnet *Gröe.
Se om detta 0. Rygh Th. VSS 1891, s. 186 f.; NG Indl.
s. 35, 2: 155.
»Den grönskande jorden» (Meyer Gorm. myth. s. 148).
Styffe Un.2 s. 127.
Närmare härom Hellqu. Ark. 7: 31.
Jfr Djurklou Sv. lm. I: 551.
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Jfr t. ex. sjönamnet Virken, uppkommet af äldre Vir- genom påvärkan från Arken. Annars kunde man ju antaga, att Grosken
förhölle sig till gråa som isl. pråskr 'stark, kraftig' till röask
'tilltaga i omfång ock storlek', så mycket mer som en sk-bildning
af grö- föreligger i det bl. a. just i Vg. använda groske n. 'första
grödan, första grönskan' (Rz s. 214)= isl. gråska f. 'gröda' (Sn. E.);
jfr med afseende på bildningen det besläktade grönska.

Grotten.
grot3ten2 (Gråtton Grau s. 399 [1754]; Grotten GS 3 Ö
31) Ramnäs sn, Snäfringe hd Vstml.
Öfre 0. Nedre (Grotten GS 3 Ö 31), ytterst små vattensamlingar i Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml.
Åtminstone Grotten 1 är enligt uppgift icke stenig'. Möjligen
har sjön sitt namn från Grottbäcken. Ordet torde dock icke
böra alldeles skiljas från de många sjönamnen af fsv. gryt (se
Gryten o. s. v.), men kan icke omedelbart sammanställas med
detta ord, som i trakten uppträder i ortnamn såsom gryt-.
Sannolikt föreligger här en afljudsbildning grilt- (jfr sv. dial.
grilt2, no. gråt, da. gru.d, detta senare af gröt ock gryt), alltså
väl ett förgerm. "grutn-. Grottsjön (GS 4 ö 27) Häls. kan icke
utan vidare jämföras. På grund af ordets förekomst i en sammansättning kan det i brist på äldre former omöjligt bedömmas
med någon slags säkerhet; jfr no. sammansatta ortnamn på
Grot- af äldre Grjåt- (Rygh NG Indl. s. 52). — Fsv. *Grotte3.
Grumlan grum3lan2 (Lex. 1: 173, GS 3 Ö 37), ganska stor
sjö i Bäxheda ra. fl. s:nar, Östra hd Smål., numera vanligen
kallad Bäxhedasjön4. Sannolikt sammanhänger namnet med
stammen i grummel n., grumlig, grums, no. grumen 'grumsig',
sv. dial. *grum 'mörk, dunkel, ful'5. Ordstammen är knappast
lånad, såsom Jessen Etym. ordb. antager. Namnet är möjligen
En meddelare skrifver: »Kring Grotten förekomma väl några
bärgsknallar, dock äro ej dess stränder mer steniga än flera andra
sjöars.»
Jfr ock sjönamnet Gruoken Jtl.; se Gröcken.
= isl. Grotte, en kvarn, egentligen kvarnsten? Om detta ord
se Bugge Sv. lm. IV. 2: 239; jfr äfven Hellqu. Ark. 7: 167.
Om sjöns naturförhållanden se närmare Trybom Meddel. fr. K.
Landtbruksstyr. N:o 9 år 1901 (N:o 76).
Billing Åsbom. s. 190.
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en jämförelsevis ung bildning af v. grumla, alltså med betydelsen 'som lätt grumlas'; 1 kan dock äfven fattas såsom det
suffix, hvilket ofta uppträder i sjönamn: i så fall har väl den
fsv. formen varit *Grumle, ock ordet kan i fråga om bildning
möjligen jämföras med sjönamnet Kumlan. Något skäl för
betydelsen 'den grumliga' synes mig sjön — åtminstone nu för
tiden — icke göra.
Grundsnuggan grun3dsnug2gan 1. grun3n- (Rääf 5: 5), liten
sjö i Svinhults sn, Ydre hd Og.; af adj. grund (se Grunnen ock
jfr den i närheten belägna Djupsnuggan). Om senare leden samt
namnets ålder ock bildning se för öfrigt Djupsnuggan, jfr vidare
Kringlan o. d.
Grunnen.
grun3nen2 (GS 2 Ö 38) Hjälmseryds sn, Västra hd Små!.
: Grunnahem. Stammen återfinnes sannolikt i grwnö ooss (1320)
SD III, hvarom se utförligare under Skärflången.
grunnen 1 (hvars u »uttalas nästan som ö») (Hermelin
1808, Lex. 2: 382, Höjers karta) Fryksände sn, Fryksdals hd
Vrml.; med ett aflopp kallat Granälfven (obs. alliterationen).
Namnet innehåller sv. adj. grund, fsv. grunder, isl. grunnr
o. s. v. (motsatt Djupen), hvaraf äfven åtminstone de flästa af
följande namn å vattendrag äro bildade: Grundrämmen Dalarna
(nära Djuprämmen), Grundsnuggan (nära Djupsnuggan), Grundsjön% Grundgöl (GS 3 Ö 36), Grunnevattnet (GS 2 V 34),
Grundvattnet (2 V 33), Grundtjärn 3, Grundträsket (Ö.-Luleå,
Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 16), no. Grundtjern (Rygh NG 3: 223)4.
— Fsv. *Grunne.
Gryeken, Gryggen, se °rocken.
Gryten.
1) gry4ten (GS 2 Ö 39) V. Torsås sn, Allbo hd Smål. Marken i socknen är till största delen stenig ock bärgig.
Akcentuppgift ej lenanad.
GS 1 V37, 1 V36, 1 ö 36, 4 ö 36, 3 ö 36, 2 ö 31, 6
Ö 30 2 ggr.
GS 1 V34, 1 V31 2 ggr, 2 V 31.
Ibland kan man dock känna sig tveksam om huruvida det värkligen är adj. grund som ingår i liknande namn. Så finnes mellan
Gammalstorps ock Näsums s:nar Blek. o. Skå. en sjö Grundsjön, hvilken enligt Sjöborg Blek. hist. 2: 354 är ganska djup.
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2)1 (GS 3 Ö 36) mellan Oppeby sn, Kinds hå Ög., ock
Dalhems sn, N. Tjusts hd .Kim. : Grytvik.
gry4ten (GS 3 Ö 35) Tjärstads sn, Kinds hd Og. : Grythult.
gry4ten (GS 2 Ö 34) delvis inom Askersunds landsförsamling, Sundbo hd, på gränsen till Vg. : Gryten, Grytkärret;
med bärgiga ock steniga stränder.
(Gryn Broocman 2: 123 [1760]2; Gryten GS 3 Ö 34)
Vreta sn, Gullbärgs hd Og.
gry4ten (Lotter c. 1750. Hermelin 1810, GS 3 Ö 34)
Hällestads sn, Finspånga läns hd Og.; jfr den närbelägna
Grytgöl.
3 (GS 3 Ö 34) Risinge sn, Finspånga läns hd Og.; i en
bärgig ock stenig trakt,. nära Stensjön.
gry8ten2 (GS 2 ö 33) Finneröja sn, Vadsbo hd Vg.; har
steniga stränder.
9)3 (GS 2 Ö 33) Nysunds sn Vrml.; jfr den i närheten belägna Grytsjön.
Stora 0. Norra, gry3ten2 (grgtt) (GS 2 Ö 33) Kvistbro
m. fl. s:nar, Edsbärgs hd Nke. Norra Gryten kallas äfven Norrgryten.
Stora o. Lilla, gry4ten (GS 3 Ö 33) Skedevi sn, Finspånga läns hd Og. : Grytfallet.
(GS 3 Ö 33) Bo sn, Slyllersta hd Nke : Gryt.
Lilla, gryten 4 (GS 4 ö 33) Ärila sn(?), Öster-Rekarnes
hd Sdml. : Gryt; med steniga stränder ock stenig botten. Sjön
kallas Lilla Gryten i motsats till den strax i norr belägna
större Grytsjön, som väl i äldre tid hetat Stora Gryten.
gry4ten (grpj) (enl. uppgift) Karlskoga bärgsl. Vrml.
= Grytingen.
gry3ten2 = Storgryten.
i sammansättningen Lillgryten.
Namnet kommer af sv. gryt, fsv. gryt (se Södw.), ä.-nsv.
gryt (t. ex. J. Celsius Orf. o. Euryd.), isl. grjåt n. 'sten', beNamnet var obekant för min meddelare från trakten.
Formen beror sannolikt på tryckfel, såsom å samma sida i boken
Emden för Emten.
Uttalsuppgift ej lemnad.
Akcentuppgift ej lemnad.
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släktat med grus. Ordet ingår i sjönamnen Grytingen, Grytsjön', Gryt(e)tjärn 2 , Grytån Blek.; vidare i Gry(s)sjön 3, hvilss
ken form sannolikt uppkommit genom en assimilation ts
på samma sätt som sjönamnet Gryssen ur Grytsen (GS 4 Ö 30);
jfr slutligen elrtieken (Gryeken ock Grueken). Hithörande namn
på norska vattendrag äro: fno. fjordnamnet Grttir Rygh Stud.
ss. 77, 80, fno. älfnamnet Grkta därs. s. 57, NG 1: 106 o. s. v.
Äfven i andra slags ortnamn uppträder samma ord synnerligen
ofta i såväl Sverge som Norge; jfr t. ex. fsv. Gryti (VGL
IV. 11: 1), nu Gryten, skog i Skånings o. Vilske hd Vg. ock den
mycket bärgiga socknen Gryta (1500), nu Gryt Og.; om ordet
i no. namn se K. Rygh nHist. tidsskr. 1: 92, 0. Rygh NG Indl.
s. 52 samt registren i samma arbete. I fråga om sjönamnets
betydelse jfr Malmen, Sännen, Ören. — Fsv. *Grytor (isl. *Grj6tr)
eller *Gryte (I. möjligen Grytir), se 8, 10 ock jfr gårdnamnen
på Gryt- (ej Gryts) under t. ex. 2, 3, 11.
Grytingen gry3treen.
p-Ovan) (stöpgrytingen Hermelin 1803, se d. o.; Grytingen Dahl Carlsk. Sochn 17794, GS 2 0 32) Karlskoga bärgsl.
Vrml.
(Cederström Vrml. fiskev. nr 353) Lungsunds sn, Filipstads bärgsl., ock Ölme sn, Ölme hd Vrml.; med stenbotten ock
bärgiga stränder.
Namnet är en afiedning af fsv. gryt 'sten' (se Gryten) = fno.
sjönamnet Grktingr, äfven begagnat som gård- ock fjällnamn s.
Med afseende på bildning ock betydelse kunna närmast jämföras sjönamuen Hällingen, Malmingen, Skärfvingen, Steningen, Sänningen. Grytingen 1 kallas äfven Gryten. — Fsv.
*Grytinger (eller möjligen *Grytinge).
Gråtjärn, se Hären.
1) GS 1 Ö 39 2 ggr, 2 Ö 39, 3 Ö 38 2 ggr, 4 Ö 38, 3 Ö37
2 ggr, 4 Ö 37 2 ggr, 3 Ö 34, 2 Ö 22 : Stora o. Lilla, 4 Ö 32, 6
31 : Gryta, 5 Ö 30.
2 ) GS 2 V 33, 2 0 31. Snarare hör dock namnet Gr3rtetjarn
till gryta, hvilket i sin ordning är en afledning af gryt ock egentligen betyder 'stenkärl'.
GS 1 0 37 : Gryssnäs
*GrY"tsnäs, 3 0 37 : Gryssebo,
3 0 31.
Norask. ark. 2: 406.
Rygh NG IV. 1: 124, 14:15.
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Grängen.
Stora 0. Lilla, gräg3Ben2 (gren) (Nora o. Lindes bärgsl.
s. 59 [1791), Hermelin 1803, GS 2 0 31) Hjulsjö sn, Nora o.
Hjulsjö bärgsl. Vstml. : Grängshyttan. Älst har jag funnit namnet ingående som första led i detta ortnamn, hvilket år 1591
skrifves Grängeshyttan, en form som tydligt visar hän på ett
fsv. *Greengir, ytterligare bestyrkt af det gängse uttalet med
tvåstafvighetsakcent.
gräg4gen (Grängien Lotter c. 1750; Grängen Hermelin
1808, Lex. 2: 208) Ekshärads sn, Älfdals hd Vrml. Den hos
LOTTER förekommande formen Grängien är från ljudlärans synpunkt intressant, då den tydligen återger ett uttal grceyan, alltså
med samma muljering af ng, som enligt Nor. Sv. lm. I: 199
(§ 159) i motsvarande ställning (framför len vokal) uppträder
i målet i Dalby socken, hvilken likaledes är belägen i Alfdals
härad; jfr äfven Lundell i Sv. lm. I: 68. Den noggrannhet,
hvarmed denna dialektform är återgifven, vittnar gott för de
gamla Lotterska kartornas pålitlighet i dylika ting; jfr G-räcken
(Gryggen).
(Hermelin 1803) Glanshammars hd Nke; är mig för öfrigt
obekant, dock torde härmed samma sjö åsyftas som den i SGU
Aa 2: 6 under namnet Grängien omtalade, hvilken tycks vara
belägen i närheten af Jälmaren.
Från Dalarna erinras om sjön Grängen (GS 3 Ö 30) Silfbärgs sn : Grängshammar ock den å GS 4 Ö 30 upptagna likabenämnda sjön. Samma bildning föreligger äfven i sockennamnet Gränge, år 1531 skrifvet Greengel, nu vanligen Grangärde. Det synes mig så gott som säkert, att här föreligger
en bildning af trädnamnet gran af samma art som sjönamnen
Gröoken : gryt, Maljen : mal o. s. v., alltså en stam gran(i)g-;
af detta adj. är sjönamnet Greengir en maskulin ock sockennamnet Greenge en neutral afledning på -la. Mindre troligt är,
att vi här ha att göra med bildningar på -ing-2 ; jfr det jämtl.
sjönamnet Gränningen. Jag påminner i detta sammanhang
därom, att det gamla sockennamnet Gränge ersatts af den ungeStyffe Un.2 e. 259.
Man kunde dock jämföra no. ortnamnet Grong af Granung
(Rygh Th. VSS 1891, s. 188).
2)
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fär likabetydande sammansättningen Grangärde, samt att i närheten af Grängen 1 en sjö med namnet Gränsjön är belägen.
Med afseende på sjönamn, som uppkommit af trädnamnet gran,
se för öfrigt Gran. — Fsv. *Greengir.
Gränkafvelnl (GS 3 0 31), liten sjö i Ramsbärgs sn, Lindes
bärgsl. Vstml.; väl af sv. dial. grän 'gran' 2 (se Gran) ock kavel
'trind stock' Rz; jfr no. gårdnamnet Kavlen, hvarom Rygh NG
19, fsv. gårdnamnet Kaflabeek (SRP nr 505 från 1361) Og.,
sjönamnen Snesnaren (i närheten), Sparren, Steekaren o. s. v.,
ånamnet Stång(ån) 0. s. V.
Gränramen, se Granramen.
Gräsken gräs3ken2 (Wieselgren 3: 120, GS 1 Ö 37) Bosebo
S11, Västbo hd &nål. : Gräskelid. Ordet är väl en bildning med
adj.-suffixet g 1. k (se öfversikten) af sv. gräs, fsv. gra3s o. s. v.;
jfr Gräsmangen ock därunder anförda sjönamn. I betraktande af
den stora öfverensstämmelse, som äger rum mellan de gamla sjöock önamnen, är det mycket troligt, att samma bildning äfven
föreligger i fsv. önamnet Gro3ska (1405), troligen ön Gräskeland, sydsydost om Rådmansö Upp1.3. — Fsv. *Grceske.
Gräsmangen grä3smag2gen 1. Gräsmången grä3smog2gen 4
(Mången Lotter e. 1750; Gräsmången Björkman 1: 113, Lex.
219; Gräsmången GS 1 Ö 31) Älfsbacka, Ö. Ulleruds o. Sunnemo s:nar, resp. Nyeds, Kils o. Nedre Ålfdals h:der Vrml. :
Gräsviken. Om sjöns naturbeskaffenhet se närmare Cederström.
Vrml. fiskev. nr 784. Namnet är sammansatt med sv. gräs ock
det i västra Svealand samt Norge ytterst vanliga sjönamnet
Mangon, Mången (se d. o.). Med afseende på första leden jfr
sjönamnen Gräsken, Gräsviggen, Grässjön 5 ock Grästjärn 6 ; om
flit. ortnamn på Gran- (Grasabah o. s. v.) se Förstem. 2: 596. —
En annan sammansättning med Mangon är sjönamnet Vekmangen.
Uttalsuppgift ej lemnad.
Jfr gårdnamnet Gräma Vstml., år 1447 I GrEenom, år 1500
Groan (Vadst. jordeb. s. 251).
Styffe Un.2 s. 305 not 5.
Kallas enl. uppgift Gräsmången, men »i dagligt tal stundom»
Gräsmangen.
6) GS 1 ö 38, 3 ö 38, 2 ö 33, 2 V 32, 1 V 31, 1 Ö 31 2 ggr
(en af dessa strax norr om Gräsmangen), 2 Ö 31, 6 Ö 30.
6) GS 1 V 34,1 V33, 1 V32, 1 Ö 31, 2 Ö 31, 3 Ö 31.
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Gräsviggen, Öfre o. Nedre, väl grässviegen (Cederström
Vrml. fiskev. nr 888, 891) Östmarks ock Hvitsands s:nar, Frykkdals hd Vrml. Se Gräsmangen ock Viggen 3, 4; jfr Bo-, Råviggen.
Gröeken.
1) grök4ken (Gryggen Lotter e. 1750, se nedan; Gröeken
Hermelin 1808, Höjers karta) Ekshärads sn, Älfdals hd Vrml.
2)1 (Höjers karta) norra delen af Älfdals hd, till större delen
inom Dalarna.
Åtminstone Gröcken 1 har steniga stränder; bottnen består
dels af sten, dels af dy ock gräsbevuxen mark, se Cederström
Vrml. fiskev. nr 553. Namnet är bildat af ett adj. grytug-,
motsvarande skånska grudi(g), is!. grjåtugr (: gryt, isl. grjåt
sten'; se Gryten) på samma sätt som t. ex. vitke 'trollkarl',
fht. wizzago af isl. vitugr 'sagax, prfflscius'. Dylika af sbst. afledda adj. på -g ligga äfven till grund för sj önamnen Grängen,
Maljen, Skärjen o. s. v. samt väl äfven Gräsken; se öfversikten.
Namnet betyder alltså 'den steniga (sjön)'. Etymologiskt samma
ord är sjönamnet Gryoken nära Nora i Dalarna2, senare leden
i fsv. sjönamnet Utgryeken 3, likaledes i Dalarna, samt väl äfven
det jämtländska Gruoken; jfr äfven gårdnamnet Grykkisbodha,
nu Gryoksbo Dalarna4. Formen med -ö- beror på samma utveckling af tr" (‹--• y framför dubbelkonsonant) som den, hvilken
föreligger i t: ex. dial. ratioke(t) af mycke(t). Skrifningen
Gryggen hos LOTTER uttrycker möjligen ett försök att återgifva
ett uttal grytyan, alltså det af äldre A uppkomna ljud, som enligt Nor. Sv. lm. I: 197 i Dalbyrnålet utvecklats framför len
vokals.
Gröen (GS 1 V 36) Landvätters sn, Säfvedals hd Vg. Namnet
förekommer numera icke ock har ej i mannaminne begagnats;
Uttalsuppgift ej lemnad.
Grijoken Blaeu 2: 20 (1663); Gryoken Tuneld s. 101 (1741),
GS 3 ö 30. — Dr E. H. LIND har muntligen till lektor E. BRÅTE framställt samma etymologiska förklaring af detta sjönamn, som den jag
-ofvan gifvit.
T. ex. från 1495 enl. Dipl. dalek. 1: 156.
Dipl. dalek. 1: 300, 3: 52 (reg.).
3)- Jfr LOTTERS skrifning Grängien, såsom namnet å den likaledes
i Ekshärad belägna sjön Grangen återgifves. — Med skrifningen Gryggen bör formen Fryggen sammanhållas (se Fryken).
Sv. landsm. XX. 1.
13
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sjön kallas i stället Landvättersjön. Ordet är sannolikt en omljudd form af den sjö- ock älfnamnsstam grö-, som vi förut
anträffat i Vg. Og. samt Norge' (se Gron, Grosken), eller det
nära besläktade grö5-, som uppträder i Gron (fsv. *Gröper)
ock som Rygh NG 2: 2 anser kunna föreligga i ä.-no. Gnidstad, fno. Grfgasta5ir. På grund af omljudet bör man snarast
antaga, att sjönamnet är en sekundär bildning af ett älfnamn
Grö (eller Gröp-). Detta har antagligen varit namnet på den
ansenliga älf, hvaraf Gröen egentligen är en utvidgning ock som
i Härryda sn kallas Härrydaftn, i Landvätters sn Landvätterän
samt under sitt senare lopp erhåller namnen Mölndalsån, Almedalsem. — Fsv. *Grå(p)e eller *Grå(p)ir.
Gröndelen (SGU Aa 57: 7) å kartbladet Stafsjö synes åsyfta
sjön Gändeln; se närmare d. o.
Gröningen grö3nigen2 (GS 3 Ö 32, SGU Aa 47: 5), liten
sjö i Fellingsbro sn Vstml. : Grönbo (bruk). Om sjöns naturbeskaffenhet har jag ej lyckats erhålla någon upplysning. Namnet
är aflett af fårgadj. grön, fsv. gren, isl. grénn 0. s. v.; jfr
Grönsjön2, Gröngölen (GS 3 Ö 40), Grönevattnet (1 V 36), Grönälfven (SGU Aa 69: 5), no. älfnamnet Grena3 ock fht. ortnamnet
Gronaha4 (: fht. gröni 'grön'). I fråga om såväl bildning som
betydelse erinras om sv. sjönamnet svartingen samt fno. sjönamnet Hvitingr (se Hylton); jfr vidare under t. ex. Blån, Nörken,
Bön, Svarten. Ett norskt skär bär enligt K. Rygh nHist. tidsskr. 1: 76 namnet Groningen.
Gufven guven5 (SGU Aa 26: 22), liten sjö eller snarare
tjärn i V. Färnebo sn, Vangsbro hd Vstml.; belägen i en ofruktbar kärrtrakt i skogen. Namnet hör väl till sv. dial. guva,
gåva f. 'imma', isl. gufa 'ånga, rök' ock har alltså den ganska
vanliga betydelsen 'dim- eller ångsjön'; jfr Emsen, Immeln,
ÄmmehIngen, Ångsjön o. s. v.

Gullmaren.
fjärd i Bohuslän, fno. Go5marr; se ~ungen.
felaktigt namn för Galmaren (se d. o.).
Namnet Grösjön (GS 3 ö 39) Madesjö sn Smål. torde också'
böra föras hit.
GS 1 ö 39, 4 ö 38 (: Grönskog), 2 V 33.
Förstem. 2: 605.
Rygh NG 3: 211.
5) Akcentuppgift ej lemnad.
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Gullringen gul3lrig2gen (SGU Aa 20: 51), ytterst liten
vattensamling i Bråtensby s:n, Kullings hd Vg. Namnet innehåller sv. gullring, fsv. gul(l)ringer, isi. gullhringr ock är alltså
ett jämförelsenamn af samma art som t. ex. sjönamnen Kedjen,
Nyckeln, Spiken 0. s. v. Samma ord ingår äfven i gårdnamnen
fsv. Gulringtorp (felaktigt Gulv- SRP nr 490 från 1361), nu
Gullringstorp, V. Skrukeby sn Og., Gullringsbo Lerums sn
Vg. ock Gullringsdal Ripsa sn Sdml. Jfr för öf'rigt Gullrangen.
Gullungen ge31ugen2 .(GS 1 V 34, SGU Aa 39: 42), liten
sjö till större delen inom Högsäters sn, Valbo hd Dalsl. Namnet
synes tillhöra en liten grupp af »berömmande» ortnamn, hvilka
äro sammansatta eller bildade af sbst. gull ock närmast böra
jämföras med de af Rygh NG Indl. s. 39 omtalade no. Guldbringen, Guldaakeren, Gullhaug, Gullmoen. Dit höra väl
alltså äfven sjönamnen Gullringen, Gullvangen, Gullvattnet
(GS 4 Ö 35), Gullträsk (Luleå, Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 7), gårdnamnen Gu.11sjö (Vrml. 3 ggr, Västerbotten 1 gg), Gullsjön
Gästr.1 samt Gullspångsälfven, ä.-nsv. Gulldspång2; jfr äfven
fht. Goldaha, flod- ock gårdnamn : gold3. Däremot utgår det
bohuslänska fjordnamnet Gullmaren från ett fno. Goämarr (se
Rygh Stud. s. 34)4. Vidare kan nämnas, att Gullongebyn i
Tisselskogs sn Dalel. i fsv. tid kallades Gunlogha (SRP nr 1364),
hvilket af Lundgren Sv. lm. X. 6: 79 föres till personnamnet
*Gunlogh 3 ock sålunda icke har något med vårt sjönamn att
skaffa. I fråga om afledningen i Gullungen erinras om de likaledes dalska sjönamnen Bollungen, Kålungen.
611111Vangell gul3lvaB2gen (Tham Link. s. 838, SGU Aa
57: 30) Krokeks sn, Lösings hd Og. Ordet är ett berömmande
jämförelsenamn, bildadt af gull ock sv. dial. vang, rspr. vagn°,
af samma art som de under Gullungen anförda no. gårdnamnen
på Ould-; jfr äfven Gullringen samt Gulten.
Sv. postortlex. s. 157 (1894). 2) Se Spången.
Förstem. 2: 589.
Om formen Gullmaren för Galmaren se d. o.
Man kunde jämföra fsv. Vig(h)log(h)a (SRP nr 1689, 2228),
nu Vitfle Jäders sn Sdml. : Viglogh?
Namnet har gif vit upphof till en i trakten gängse saga om en
guldvagn, som körts ned i sjön ock ännu ligger kvar på sjöbottnen.
1)

198

HELLQUIST, SJÖNAMN.

XX.

1

Gulten guriten (Gul[l]ten Hermelin 1810, GS 3 Ö 34) Hällestads sn, Finspånga läns hd Og. : Gulltorp, Gultevik. Namnet
innehåller möjligen sbst. gull 'guld', hvilket äfven ingår i de
tre föregående sjönamnen. Hvad t-suffixet beträffar, är ju detta
icke ovanligt i svenska sjönamn (se öfversikten). I detta speciella fall bör det snarast förklaras såsom beroende på invärkan
från gårdnamnet Gulltorp. Af ett fsv. sjönamn Gull- har detta
bildats genom sammansättning med -torp (om analoga fall se öfversikten). Sedermera har t.öfverflyttats på sjönamnet, alldeles så
som enligt min mening namnet å den i samma socken belägna
sjön Järten erhållit sitt t från Järtorp (Gertorp), hvilket i sin
tur förutsätter en sjönamnsstam Ger- (isl. Geir-). Möjligen kan
dock Gulton äfven tänkas ha erhållit sin afledning från namnet
å den bredvid liggande Gryten; jfr sjönamnen ArkenVirken
(af äldre Viren). — Fsv.
Gulungen (Radlöff 1: 13 [1804]) Skederids an, Sjuhundra hd
Uppl.; kallas i samma arbete 2: 54 (1805) Gulungesjön samt å
GS 6 Ö 31 ock i SGU Aa 100: 3 Gullungssjön, hvilket enligt
uppgift är namnets nuvarande uttal. 1 närheten är gården
Gullunge (märk uttalet!) belägen. Detta namn skrifves år 1328
Gullungy (SD 3: 80). Utan tvifvel är här sjönamnet sekundärt
i förhållande till gårdnamnet ock sålunda till sin uppkomst att
jämföra med t. ex. sjönamnen Aplungen, Drättingen, Glaåkern,
Knabbarpen, Ornu.ngen, Syningen, Trysslingen, Turingen,
Tydingen, Yddingen. De hos RADLOFF förekommande formerna
med ett 1 äro tydligen oriktiga. Gårdnamnet Gullunge är i sin
tur bildat af ett släktnamn *Gullunger, som afietts af fsv. personnamnet Gulle1; jfr det af Förstem. 12: 690 med någon tvekan
ansatta fty. Gulli. En växelform *Gyllinger föreligger i bynamnet Gyllinge från 14022, Ö. Husby an, Östkinds hd Og. Se
härom utförligare min afhandling om sv. ortnamn på -inge.
Namnet har sålunda intet att skaffa med det ofvan behandlade
Gullungen.
Gunnen gun4nen (Gunnen GS 1 Ö 38; Gunnern Tuneld
III. 2: 998 [1832]), liten sjö i Kärda sa, Östbo hd Sniål., strak
söder om Nästasjön. Det är väl föga troligt, att vi här ha före
Se Lundgr. Sv. lm. X. 6: 78.
SD NS 1: 98.
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oss ett namn af mytisk innebörd, jämför den utförligare framställningen under Allgunnen. Jag antager i stället, att såväl
Gunnen Som Gunnern innehålla en participafledning ieu. *ghu-ntaf V ghu 'gjuta' ock alltså böra sammanställas med got. gunds
o. S. v., som P. GRIENBERGER1 förklarar på detta sätt; jfr det
i så fall besläktade sjönamnet Göten.
Gunnern gun4nern (Gunnarn Lotter c. 1750; Gunnern
Fernow s. 289 [1773], GS 1 V 31), betydlig sjö i Gunnarskogs
sn, Jösse hd Vrml. Af sjönamnet är sockennamnet Gunnarskog
bildat, så skrifvet år 15402; enligt Höjer 1: 484 var dock Gunnarskog egen socken redan under medeltiden. På liknande sätt
uppkomma sockennamn på -skog anföras under Edslau. På grund
af sockennamnets form äfvensom formen Gunnarn hos LOTTER
kunde man vara frestad att för namnet antaga en afledning
-are(n). Jag antar, att förhållandet mellan sjö- ock sockennamnet är följande. Trots enstafvighetsakcenten 2 har man tydligen att här ansätta ett fsv. *Gunnir. Häraf har bildats sockennamnet *Gunnisskogh, d. v. s. skogen kring sjön Gunnir, samt
(med r från nomio.) *Gunnirsskogh; jfr Vidhisrum ock Vidhirsrum (se Vidhir o. s. v.). Detta har i samband med uppträdandet af suffixet -ar- i sjönamn, hvarom se afd. Il, öfvergått till
Gunnarsskogh på samma sätt som *Olisbodha till Oiarsbodha
(1334), af fsv. sjönamnet *0iir, nu Öjaren, eller *Flalliso till
Hallar» (1404), af *Hallir, nu liallaren. Gun4nern utgår sålunda från ett gun8ner2n, ock akcentförskjutningen är alldeles
analog med den, som försiggått i Dofvern
fsv. *Duvir, hvaraf
Duvirstorp, nu Dofverstorp, bildats. Gunnern kan antingen
vara en direkt utveckling af fsv. *Gunnir eller en värmländsk
dialektform för Gunnar(e)n (jfr LOTTER ofvan), som är att bedömma som Mälaren : fsv. Mtelir o. s. v. Se härom närmare
öfversikten, afd. II. I fråga om härledningen kan väl ordet ej
skiljas från sjönamnet Gunnen. — Med personnamnet Gunnar
har namnet icke direkt att skaffa. Däremot finnas åtskilliga
Sitzungsber. d. k. Akad. d. wissensch., philas.-hist. cl. CXLII.
8: 100.
Styffe Un.2 s. 151.
Jag antager naturligtvis, att uppgiften om namnets uttal är
riktig. En af mina meddelare var tveksam om, huruvida icke namnet
af allmogen uttalades eller kunde uttalas med sammansatt akeent.
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sammansatta sjönamn, hvilkas första led innehåller detta namn:
Gunnarssjön (GS 1 V 38), Gunnarsvattnet (2 V 35), Gunnarstjärn (1 V 32, 2 V 33 : Gunners-), Gunnarsgöl (4 Ö 35).
Fsv. *Gunnir.
Gången, Östra o. Västra, sannolikt gog4gen (GS 1 V 36,
SGU Aa 28: 12), två små sjöar i Sandhults sn, Vedens hd Vg.;
sannolikt af sv. gång, fsv. ganger m., så benämnda på grund
af den lilla å, som i rak linje förenar de båda sjöarna. Om
stammen gang- i fht. flodnamn se Förstem. 2: 551 Man kunde
äfven erinra om det fno. älfnamnet Vasa, som enligt Rygh NG
15: 208 en gång tycks ha förekommit ock som säkerligen hör
till v. va5a 'gå'. — Fsv. *Ganger.
Gåpenl (Hermelin 1818, GS 3 Ö 37) Virserums sn, Aspelands
hd Kim. Sjön har bärgiga stränder. Namnet innehåller säkerligen ett *gåp n. = no. gop (med öppet o) n. 'stort djup, afgrund' Aas., jfr nisl. gopi 'gap, öppning'2. Det norska ordet är
sannolikt ej, såsom Bugge Studier 2: 111 eventuellt föreslår, att
fatta som uppkommet af pluralformen till gap. Det står i afljudsförhållande till isl. gaupn, sv. dial. göp(p)eu samt ags. gåap3,
hvilket egentligen betytt 'gapande', men liksom ags. gin (se
Ginningen) fått betydelsen 'rymlig, vidsträckt'. Ordet gop kan
betraktas som en rotvariant till gap (se Gapern); jfr Persson Wz.
ss. 178, 291 o. s. v. I fråga om betydelsen jfr utom Gapern
äfven Gillen, Gimmen, Ginningen, Glupen, Glysen, Gömmaren. —
Fsv. *Göp-.
Gårbarken gft3rbar2ken (Gårbar[e]ken Gran s. 476 [1754],
GS 4 Ö 30; Garbarken Hermelin 1801, Tham Vest. s. 161) V.
Färnebo sn, Vagnsbro hd Vstml. Sjön är belägen i en sumpig,
af sten ock marskog uppfylld, ful ock ödslig trakt nära sjöarna
Gafvel- ock Stenbarken. Första sammansättningsleden är sv.
går 'smuts', alltså samma ord hvaraf sjönamnen Gorren ock
Gorjen äro bildade ock hvarmed Gårälgen är sammansatt; se
närmare Gorren samt om senare leden Barken.
Uttalsuppgift saknas.
Det ifrågavarande nisl. ordet skall, enligt hvad BIIGGE anf. st.
antar, egentligen vara ett iriskt lånord, som möjligen sammansmält med
det norska gop,
T. ex. Beowulf flerst. ock äfven i ortnamn (se t. ex. Middendorff Aeng. flurn. s. 59).
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-gården (-gåln), hvilket ingår som senare led i några sjönamn såsom Blågåln, Järn-, Näfver-, Orm-, Vassgården, innehåller sv. gård, fsv. gardher o. s. v. Här föreligga sannolikt
ett slags jämförelsenamn af samma art som Toften ock möjligen
Salen. Samma ord tycks äfven ingå som första led i en hel
mängd sjönamn: Gårdsjön 1, Gårdstjärn (GS 1 V 31), Gårdsgöl
(3 Ö 40), Gålsjön (2 Ö 32, 3 Ö 32). De flästa af dessa sjöar
hafva säkerligen erhållit sina namn efter vid stränderna belägna
gårdar. Jfr Rygh NG 2: 416 samt Gorren.
Gåräljen väl gft3räl2jen (GS 2 Ö 34) Halna sn, Vadsbo hd
Vg. Första leden är väl densamma, som ingår i sjönamnen
Gamen, Gårbarken, senare densamma som i Häljen; jfr Norr-,
Sö(de)rilljen.
Gåsen gå5sen2, med slutet å-ljud (Widegren 2: 62 [1818],
GS 4 Ö 35), lång ock smal sjö i Gryts sn, Hammarkinds hd
Og. : Gåseboda. Namnet utgår att dömma af såväl uttalsuppgiften som gårdnamnet från ett *Gäsi, sannolikt en n-afledning
af fogelnamnet gås, fsv. gås o. s. v., alltså med betydelsen 'gåssjön'; jfr fno. *Gsa 'gåsälfven' nedan. Med afseende på bildningen erinras om fsv. *Uttre 'uttersjön', nu Uttran, fsv. *ZElpte
'svansjön', nu Älten o. s. v. Samma ord ingår i Gåssjön (GS
2 Ö 32), Gåstjärn 2, Gåsfjärden (4 Ö 37 Klm), ä.-nsv. Gåseström
(HSH 29: 76) Kim., no. Gaasfjorden (jfr Rygh Personnavne
s. 81) ock no. älfnamnet Gjossa 'gåsälfven'8 (jfr iiisen). I
detta sammanhang må vidare nämnas fsv. Gaasewadh, nu
Gåsevadsholm, nordväst om Kungsbacka4. Jfr äfven Gässlingen
samt för öfrigt sjönamnen Anden, Svan o. d. — Man kunde
emellertid äfven tänka'på ful. dial. gåsa 'imma, ånga, dimma',
så mycket mer som ett däraf bildat adj. gåsig värkligen förekommer i Og. (i betydelsen 'kvalmig', se Rz s. 226). Betydelsen vore i så fall densamma som i sjönamnen Emsen, Immen,
immelången 0. 5. V.
GS 2 ö 40 2 ggr, 1 ö 38, 2 ö 38 2 ggr, 1 V 35, 4 ö 34 :
Gärds», 2 Ö 34, 2 Ö 33 2 ggr: Gårdsjötorp, 1 V 32, 1 Ö 31
(uttal: gdisgn, Sunne sn): Gärdserud 4 Ö 31: Gårds».
GS 2 Ö 32, 1 V 31, 1 Ö 31, 2 Ö 31, 3 (3 30 samt Nordlinder
Sv. lm. VI. 3: 16.
4) StyfEe Un.2 s. 88.
Rygh NG IV. 1: 166.
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Gåttriken, se Gottriken.
Gäddesjän, se Aaplången.
Gäfjan jä3vja2n 1 (Grau s. 64 [1754], Hermelin 1801, GS 3
Ö 31) på gränsen mellan Skinnskattebärgs ock Västanfors s:nar
Vstml. : Gäfvebo (Hermelin Gäfbo). Namnet är kanske oblik
kasus, fsv. *Gvevia, till en lan-stam "Gvevi : *Gav- ock alltså af
samma slag som Iljan (ock Siljan). Emellertid tyder uttalet
snarast på att här sammansättning föreligger. Härledningen är
mig i öfrigt obekant; jfr Jäfvern.
Gäfvern., se Jäfvern.
Gällen, se Djup-, Lillgällen samt i fråga om härledningen
°ilningen.
Gällingen janig2gen, Stora 0. Lilla (GS 3 Ö 32), två
långsmala sjöar i Lindes ock Fellingsbro s:nar Vstml. Samma
namn bäres äfven af en sjö i Säfsnäs sn Dalarna (GS 2 Ö 31).
I brist på fsv. former kan intet med bestämdhet sägas om detta
sjönamns härledning: stammen kan ju ha börjat på j ock sålunda vara besläktad med sjönamnet Jällunnen eller på hj ock
höra till fno. lljaa1sj6r. Snarast förutsätter dock namnet ett fsv.
*Gmllunger (1. -under, jfr Hulingen) I. *Ga311inger (af *Gan-) ock
är en afledning af adj. sv. gäll, isl. gjallr 'starkt ljudande',
hvaraf sjönamnet Gällen, eller det likbetydande isl. gallr, hvarat
sjönamnen Gallen, Skrikegallen, fsv. *Vidhgalder (jfr sv. dial. gall
n. 'genomträngande stämma'), hvilka ord höra tillsammans med
fsv. geella, isl. gella, gjalla, fht. gellan 0. a. v. 'ljuda starkt,
skrika, hvina'. En sjö Gällingen finnes äfven i Säfsens sn Dalarna (Hermelin Vrml. 1808) : Gällinge, ett tämligen säkert
exempel på ett gårdnamn med ändelsen -inge, som bildats af
ett sjönamn. Adj. gäll, isl. gjallr ingår enligt min mening
äfven i det ytterst vanliga sjönamnet Gänejön 2 samt i namnet
Gälltjärna,rna (GS 3 Ö 31) ock det isl. mytiska ånamnet Gjol.
(Grimnismål str. 28); jfr isl. Gjallarbrti 'bron öfver Gj211'. Besläktat är alltså äfven sjönamnet Galmaren; jfr Gällringen.
I detta sammanhang erinras äfven om den af KONTANTIN PORSenare leden uttalas som personnamnet Jan, hvilket anses ingå
i sjönamnet.
GS 1 V 38, 1 V 37, 1 V 36, 4 ö 35 2 ggr, 1 V 34, 1 V
33, 3 Ö 34, 2 ö 33 2 ggr, 3 ö 33 : Golatorp (så enl. kartan), 2 ö
32, 1 ö 31.
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PHYROGENNETOS omnämnda forsen Faav3pi i Dnepr, i hvilket namn
V. T HOMSEN 1 ser det fornnord. participiet gellandi eller gjallandi 'ljudande, skallande'; se Jälnan. Den betydelse 'hvinande,
d. v. s. blåsig', som alltså skulle innebo i namnet Gällingen, är,
såsom synes i öfversikten, mycket vanlig; se äfven under Galmaren. I fråga om bildningen jfr namnen å de kringliggande
sjöarna Väringen, Besslingen, Skillingen, Skräflingen, Sällingesjön (af *Sällingen?).
Gällringen jä131rig2gen (Hermelin 1804, GS 4 Ö 33) G-ryts
m. fl. s:nar, Daga hd Sdml. Sjön har en egendomlig halfcirkelformig bildning. Senare leden är säkerligen sv. ring, fsv. ringer,
isl. hringr 0. s. v., alltså samma ord som ingår i Ringsjön 2
samt fno. sjönamnet Ringir ock älfnamnet Ringa (Rygh NG
Indl. s. 70); jfr äfven Gullringen. För öfrigt erinras om det
norrl. gårdnamnet Baugsio (1548), nu Boggsjö : isl. baugr m.
'ring' 8. Om första leden måste samma tvekan råda som i fråga
om sjönamnet Gällingen. Jag är emellertid snarast böjd att
äfven här spåra det adj. gäll, som antogs ingå i de under sistnämnda artikel anförda sjönamnen.
Gäudelli 4 (Hermelin 1810) delvis inom Krokeks sn, Lösings
hd Og., på gränsen till Sdml.; kallas å GS 4 Ö 34 Gändoinsj(ön), där senare leden tydligen är ett yngre tillägg. Sjönamnet är af vikt ock intresse därför, att det utgör det enda
spår jag lyckats finna af den stam Gand-, som ingår i det •fno.
fjordnamnet *Ggsnd 6, det fno. sjönamnet *Gendir, no. Gjende 6
samt åtskilliga andra ortnamn 7. Mänga analogier synas mig
tala för att med RYGH ställa denna stam till isl. gandr 'käpp';
jfr Bjälken, Stackaren, fsv. Stang (nu Stångån) o. s. v. Sjönamnet Gändeln, fsv. *Gemdil, isl. *Gendill är i alla händelser
sannolikt en 1-afledning af detta ord, som med afseende på bildningen kan jämföras med isl. valkyrienamnet G2ndul 8. —
Ry. rikets••grundläggning genom skand. ss. 53, 57, 151.
GS 1 ö 41, 1 V 37, 3 ö 36, 1 V 32.
Nordlander Sv. lm. XV. 2: 6.
Sjön var alldeles okänd för min meddelare från orten.
Rygh Stud. ss. 38, 80.
Därs. s. 38.
Rygh NG 2:235, 14: 289.
Jfr Erdmann Angeln s. 80; en annan föga sannolik mening hos
Mogk Germ. myth. s. 41.
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Emellertid är hela namnets existens osäker; det är nämligen
tydligt, att det i SGU Au 57: 7 anförda sjönamnet Gröndelen
just åsyftar den sjö, som å GS kallas Gändeln. Ettdera af
dessa namn måste naturligtvis vara felaktigt.
Gären, se Jären.
Gärsken järlsken 1 .
(Gärsken Lindskog 5: 404 [1816]; Gärdsken GS 1 V
SGU Ab 7: 11) Kullings hd, söder om Alingsås
Gjärdsken
36;
Vg.; med Gärska ström (Lindskog 5: 404) eller Lillån.
(Gersken Tham Link. s. 453, GS 3 Ö 35) Björsäters sn,
Bankekinds hd Og.
Detta sjönamn är ett af de många, som Vg. ock Og. hafva
gemensamma. På grund af att inga äldre former lemna upplysning om huruvida ordet i äldre tid börjat med g, j eller hj,
är det omöjligt att yttra sig med någon slags bestämdhet om
härledningen. Om stafningen g(j)ärd har någon etymologisk
betydelse, ligger det ju nära till hands att tänka på det i dessa
trakter icke ovanliga sjönamnet Gärd(e)ssjön2, Gärssjön3, Gärdestjärn (GS 1 V 32) : gärde, fsv. geerpe. Jfr no. *Ger5ir,
Ger5issj6r (Rygh NG 2: 95), fno. älfnamnen *Ger, *Ger5a 'den
gjerdende?' (Rygh Personnavne s. 88) samt det af Rygh NG
14:192 ponerade fno. älfnamnet Gar5a eller Ggrd, som likaledes anses betyda 'den inhägnade' 1. dyl. Gärsken vore då
bildat af gärde på samma sätt som det västgötska sjönamnet
Sandsken af sand. Gärdsken : Gärd(e)ssjön == Sandsken : Sandsjön. Med afseende på afiedningen jfr äfven Grosken.
Gäsen, se asen.
Gässlingen jäs3liBen2, Norra o. Södra (GS 2 Ö 33), två
småsjöar i Kvistbro sn, Edsbärgs hd norr om sjön Multen nära
sjön Dimlingen Nke. En likabenämnd liten sjö finnes i Gästr.
nära sjön Hyen (GS 3 Ö 29). Namnet innehåller sv. gässling, fsv.
geaslinger, isl. gåslingr 'gåsunge', diminutivum af gås, isl. gås,
hvilket sannolikt ingår i sjönamnet Gåsen. inb. gebslingr uppträder äfven i fno. ortnamn (Rygh NG Indl. s. 31), äfvensä i
fsv. personnamn 4. Efter detta har troligen namnet å den när') Enligt flera uppgifter.
2)

GS 1 V 37 2 ggr, 1 ö 37 2 ggr, 3 ö 36, 3 ö 34.
GS 1 V 36, 3 Ö 36.
Lundgr. Fsv. personnamn på -ing o. -ung s. 10.
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liggande sjön Dimblingen bildats. Jfr Häningen, Killingen, NyssUngen.
Gäsungen, se Jäsungen.
Oöksjön, se Svalen.
Göljan jörjan2 (GS 2 Ö 32, SGU Aa 55: 7), liten, af bär.
gigasträndet omgifven sjö i Kils sn, Örebro hd Nke. Ordet är
väl egentligen oblik kasus af ett fsv. *Gyli, en n-stamsutvidgning af fsv. *gyl, sv. göll, motsvarande no. gyl 'klyfta'
urgerm. 'gulla- 'svalg' (Nor. Sv. etymol. s. 35). Jfr Göljesjön
(GS 3 Ö 40), Gölsjön (4 Ö 33) samt de under det besläktade
Gillen anförda många likabetydande sjönamnen. Afledningen
-gölingen ingår i sjönamnet Med-, Trigölingen. Ordet är bildat
på samma sätt som Gäfjan, Iljan o. s. v. Dock må ej alldeles den
möjligheten förbises, att namnet är identiskt med fno. Gyljandi,
hvilket namn enligt Rygh Stud. s. 36 kanske betecknat den
bukt vid Kristiania, som nu kallas Piperviken. Om i fno. det
sjönamn *Gylir existerat, som Rygh NG 1: 189 antager, kunde
också detta vara besläktat. Båda dessa namn ha dock kanske
intet att skaffa med sv. göl, utan böra, såsom RYOR i fråga om
det sistnämnda antager, möjligen sammanhållas med fno. gol
n. 'jämn vind af måttlig styrka'. — Fsv.
Gömmaren jöm3mar2n (Gömaren Tham Sthlm s. 289;
Gömmaren GS 5 Ö 32), liten sjö i Huddinge sn, Svartlösa hd
Sdml., med tämligen höglänta stränder. Ordet är snarast bildat
af samma urgerm. stam 3aum-, som förekommer i fht. goumo
'gap, strupe, gom' af en enklare bas ieu. ghau-, hvilken utvidgad med n-afledning uppträder i gr. xxi3vcn 'gapande' (se Jönnen).
Det tillhör alltså den stora grupp af sjönamn, som betyda 'gap,
svalg, klyfta' ock uppräknas i öfversikten. Äro PERSSONS sammanställningar Wz. s. 178 riktiga, höra de flästa af dem, om
också på långt håll, etymologiskt tillsamman. Emellertid kunde
man också tänka sig ett fsv. *Gymir, i afljudsförhållande till
den nämnda stammen gaum-. Namnet vore i så fall formellt
identiskt med isl. Gymir, hvilket enligt Lokasenna är ett annat
namn på Ägir. Detta ord är naturligtvis en afledning af en
germ. rot gum- 'gap, svalg' 2. Besläktat är säkerligen äfven
I) I södra Sverge synnerligen ofta ingående i namn på mindre
sjöar med stillastående vatten.' Jfr härom utförligt Falkm. s. 41 f.
2) Jfr Nor. Sv. etymol. s. 34.
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det gamla namnet å Gimiml i Upp!. Den vid ån belägna gårklen Gimo kallas år 1375 (i) Gymmu, 1376 (i) Gymu (SRP. nr
1170, 1118), hvilka former visa hän på ett älfnamn *Gym(m)a
eller möjligen *Gim(m)a, i hvilket senare fall man snarare hade
att erinra om sjönamnet Gimmen: af ett personnamn 'Ulma,
såsom Lundgr. Sv. lm. X. 6: 65 med tvekan antager; är det helt
säkert icke bildat. Under alla omständigheter torde Gimmen
ock Gömmaren stå i förhållande af rotvariation till hvarandra 2.
— Fsv. *Gömir, isl. *Geymir 1. (utan omljud) *Gaumir (jfr Aspir
o. s. v.) 1. *Gymir.
Gönnen, se Jönnen.
tören (GS 3 Ö 33), liten sjö vid Visjön i Skedvi sn, Finspånga läns hd Og. Då namnets uttal var min meddelare från
orten obekant, är det vanskligt att yttra sig om dess härledning. Återger möjligen ö ett dialektiskt uttal (e) af ett *Gären,
växelform till sjönamnet Gorren?
Görvälln jö3rvä12n, äfven jöra- (Görvnel är 1471 3; Görväln
Tham Sthlm s. 7, GS 5 Ö 32; Görvälln Lex. 4: 43), fjärd af
Mälaren mellan Näs sn, Bro hd, ock Järfälla sil, Sollentuna hd
Uppl, Görvälln (Görväln), säteri i Järfälla sn. Namnet ligger
på sätt ock vis utom området för denna afhandling, men behandlas här, emedan det i flera afseenden visar sig vara af intresse. Först ock främst väcker det uppmärksamhet, att namnet
i formellt afseende står mycket nära namnet å den vid fjärden
belägna socknen Järfälla. Detta senare namn skrifves nämligen
år 1314 (De) Gerfelli 4, år 1408 Girfeelle, år 1409 Gerfelda ock
1410 Gyrfeella 5. Då man nu vet, huru synnerligen ofta sockennamnen äro bildade af socknens förnämsta vattendrag, torde det
ej vara djärft att antaga släktskap mellan dessa båda namn.
I alla händelser är förs ta sammansättningsleden gemensam.
Den är tydligen ett fsv. gör-, motsvarande ett isl. geir-. Detta
Gör- har gifvit Gir- (1408), på samma sätt soln fsv. Görmunder
Om dess läge ock lopp se närmare Lex. 3: 56.
Som en tredje, dock ytterst svag möjlighet må nämnas, att ordet
sammanhänger med det fno. älfnamn Lj66ma, som antagligen en gång
funnits ock nu har formen Jömna samt dessutom lefver kvar i gårdnamnet Jömne (Rygh NG 3: 315).
StyfEe Bidr. t. Skand. hist. 4: 7.
, 5) SD NS II.
SD 3: 148.
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blifvit Girmunder 1, ock detta Gir- i sin tur Gyr- (1410), på
samma sätt som t. ex. fsv. dirvas i SdmL fått formen dyrvas.
Just denna form Gyr- ligger till grund för det gör-, som ingår
i fjärdnamnet Görvällen; jfr fsv. Byrghir --> nsv. Börje. Denna
stam gör- är densamma som i isl. geirr 'spjut' (fsv. *gör), hvilken äfven uppträder i sjönamnet järten samt i åtskilliga norska
ortnamn 2 , ehuru det är osäkert, om det just är betydelsen 'spjut'
som i dessa namn är att söka. Namnet syftar möjligen på formen hos någon del af fjärden, möjligen på den spetsiga vik,
vid hvilken gärden Görvälln är belägen. — Vi öfvergå så till
senare leden.
Om fjärd- ock sockennamnen äro etymologiskt fullt identiska,
vore förhållandet mellan namnen Gerfellr ock Görveel detsamma
som mellan namnen Ofegher ock Ovagher samt de på -faster ock
-vaster, hvarom se Lundgr. Ark. 3: 226, 229 ock Nor. Aschw.
gr. § 259, 1 med anm. 1. Denna senare led borde väl kunna
identifieras med fsv. feelder, hd. feldr m. 'fäll', hvars afledning
filla jag antagit vara beståndsdel i sjönamnet Fillbon. Ortnamn tagna efter jämförelse med klädesplagg äro i Sverge ock
Norge ganska vanliga. Af svenska sjönamn erinrar jag om det
nämnda Fillbon, som dock är osäkert, samt Socken, Broksjön,
Byxetjärn (se Brocken), Handskesjön (GS 1 V 33), Hattsjön
(2 Ö 37), hvilken i fsv. hette Heettosio (: heetta) ock sedan
Hattasiö 3, Hättsjön (2 Ö 32). För de norska förhållandena
hänvisas till Rygh NG Indl. s. 33. Särskilt erinras om det no.
gårdnamnet Skinfilli (se Fillbon). Emellertid är jag snarast böjd
att anse, det endast första lederna i de båda namnen äro gemensamma. Af detta *Gör, hvilket torde varit fjärdens älsta namn,
har bildats sockennamnet Görfelda, där jag ser en obruten form
till fsv. &cider m., etymologiskt identisk med lånordet fält ock
som bekant att skilja från fieel, sv. fjäll (= ty. felsen). Frånvaron af brytning beror naturligtvis därpå, att vokalen står i
icke-hufvudtonig stafvelse. Gerfelda betyder alltså 'åkrarna
eller fälten vid Ger'. Fjärdnarunet Görvällen däremot är i
Lundgr. Sv. lm. X. 6: 63, Nor. Aschw. gr. § 103,1.
Rygh NG 4: 30.
Vid sjön ligger nämligen gården ETattsjöhult, år 1447 kallad
Elettosyohult, år 1466 ock 1480 Hattasiohult, 1500 Hatthaedoholth
(Vadst. jordeb. s. 218).
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fråga om senare leden att jämföra med sjönamnet Vulen samt
möjligen äfven med ett ock annat no. älfnamn på
Sannolikt är sålunda denna led ett senare tillägg, om hvars härledning se Vällen 2.
Gössjön, se Asplången.
Göten gö3ten2 (Crxlius s. 128 [1773], Hermelin 1818, GS
4 Ö 37), liten sjö i Misterhults sn, Tunaläns hd Kim.: Götehult. Namnet, som på grund af dess nuvarande uttal ock gårdnamnets form i fsv. tid måste ha lytt Grate, bör ej skiljas
från den älfnanmsstam gaut-, af hvilken i Norge finnas åtskilliga spår, t. ex. Gautaaen, Gautelven, ock som äfven har uppträtt osammansatt. Om de norska namnen se Rygh NG 2: 197,
3: 234, där de med rätt föras till giåta 'gjuta'. Samma stam
förekommer äfven i sjönamnen Götmaren (se följ.), Götsjön,
liten sjö i Örs sn Dalsl., med dyiga stränder ock lika beskaffad
botten, samt Tigotten, Vigotten, hvilka förhålla sig till Göten
o. s. v. som fsv. Skotkonunger till Skatkonu.nger. Ett *Gotsio
ingår i första leden af Jössasjön (GS '2 Ö 40) Örkeneds sn, Ö.
Göinge hd Skå., alltså eg. Götsjösjön. Namnet å det vid sjön
belägna Göttorpet visar vidare, att sjön i ännu äldre tid burit det
osammansatta namnet *Gate. Hit hör sannolikt också Gösken,
namn på tvänne sjöar i Dalarna ock Gästr.
*Go[t]sk-, jfr i
fråga om bildningen Grosken ock Sandsken). Till samma germanska stam föres vidare det gamla flodnamnet Guttalus 'der
Pregel' af v. GRIENBERGER 3. Jfr äfven under Algnten, där i
förbigående den möjligheten antytts, att vårt sjönamn kunde
innehålla gudanamnet Gautr 4. Jag anser dock, att denna möjlighet har svaga skäl för sig, liksom jag äfven afråder från
att — hur frestande det än kan synas — ställa namnet till den
under Svensken behandlade gruppen af sjönamn, som bildats af
folkslagsnamn o. d. Till denna grupp hör väl däremot det
under Götmaren omtalade flodnamnet Götaälf 3. — Fsv. *Gate.
Jfr Rygh NG IV. 1: 133.

I trakten härledes gårdnamnet af imperativformen gör val(!)
Sitzungsber. d. k. akad. d. wissensch., philosoph.-hist. cl., CXII.
8: 101 (Wien 1890).
På ett sådant gudanamn, snarast fsv. Gate, tyder ortnamnet
gatEewi från 1311 (SD 3: 3).
Se not s. 209.
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Götmaren jö8tmar2n 1. möjligen jöstma'rn (Götmaren Hermelin 1818; Götemaren GS 4 0 37) Misterhults sn, Tunaläns
hd Kim. Om första sammansättningsleden se Göten, om den
andra »uren. Här må blott anmärkas, att detta senare ord
hufvudsakligen förekommer i namn på sjöar, som liksom den
ifrågavarande äro belägna nära hafvet. Med tanke på fno.
fjordnamnet Grtnmarr, hvars första led sannolikt är ett folkslagsnamn 1, kunde någon möjligen i vårt sjönamn spåra folkslagsnamnet Göt(ar). Men för ett dylikt antagande finnes icke
tillräcklig grund 2 .

Haekern hakkern3 (GS 4 Ö 32), liten sjö i Husby sn,
Ö.-Rekarnes hd Sdml. Namnet är sannolikt ett slags jämförelsenamn, hvilket liksom Haoksjön (SGU Ab 3: 5) Smål. är bildat
af sbst. hacka i den vanliga betydelsen eller möjligen den af
'liten ho' Smål. (Rz s. 235); jfr i förra fallet Kedjen. Milen. Man
kunde äfven tänka på hake eller hak n.; jfr Hakesjön (GS 1
V 34), Haksjön (2 V 33) ock fsv. Hakafors (SRP nr 285 fr.
1357), nu Hackefors Og.
Fsv. *Hare, Hafresjön o. d., se Koman.
Hagsvarten hag3svar2ten (GS 2 Ö 39) V. Torsås sn, Allbo
hd Smål. Sjön är belägen i stenig hagmark med skog. Första
leden är naturligtvis fsv. hagh n., sv. dial. hag n. 'inhägnad
mark' eller möjligen fsv. haghi, sv. hage med samma betydelse;
jfr sjönamnen Enehagen samt Hagsjön 4, Hagesjön (GS 4 Ö 36),
Rygh Stud. ss. 34-35.
Däremot är, som ofvan nämnts, säkerligen flodnamnet Göta
alf bildat af detta ord, alltså att jämföra med det bekanta flodnamnet
Schat el-Arab, Tigris, eg. Arabfloden. Jfr dock Tamm Et. ordb.
under göte, där den möjligheten framställes, att namnet Göta alf är
primärt i förhållande till folkslagsnamnet Götar; alltså en mening fullt
analog med den, för hvilken v. Grienberger anf. st. (se Göten) gör sig
till tolk i fråga om uppkomsten af goternas namn. För min egen del
ser jag emellertid icke tillräckliga skäl föreligga att frångå den uppfattning af dessa folkslagsnamns härledning, som jag uttalat i Ark.
19: 137 f. De olika namnen äro säkerligen hvart för sig själfständiga
bildningar af samma rot.
8) Akcentuppgift är ej lemnad.
4) GS 2 ö 39, 1 ö 38, 2 ö 37, 4 ö 37, 1 V 36, 3 ö 34, 6 ö 31.
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Hag(e)stjärn', Haggölen 2, vidare Hagasjön3, där icke något
gårdnamn Haga ligger till grund. Namnet Hagsjön har säkerligen
äfven burits af Hultasjön (GS 2 Ö 39, söder om Agnen) att
dörnma af det vid sjön belägna Hagsjömåla. Om senare leden
se Svarten. Men nu kallas sjön äfven Hagsvärken, ock vid densamma ligger en gård med det däraf bildade namnet Hagsvärksmo4. Sannolikt är Hagsvarten det äldre namnet. Ingående såsom första led i en sammansättning har det blifvit förvridet, ock den sålunda uppkomna formen Hagsvärks- har legat
till grund för sjöuamnet Hagavärken.
HagSvärken, se liagsvarten.
Ihlen ha3len2 (Halen Öller s. 39 [1800], Lex. 4: 39; Halensjön GS g Ö 40), icke obetydlig sjö i Jämshögs sn, Listers hd
Blek. Mera sällan benämnes den äfven Halasjön. Däremot
förekommer aldrig den af GS anförda formen Halensjön. Den
kallas enligt ÖLLER äfven Baggebodasjön. Namnet Halen beror
tydligen på sjöns utpräglat svans- eller stjärtlika form: det är
bildat af fsv. isl. hall, da. hale 'svans, stjärt'; jfr sjönamnen
Långhalen, Opperhalen samt möjligen äfven Flaltjärn (GS 3
Ö 31). Samma ord förekommer äfven i åtskilliga norska gårdnamn, i hvilka det dels har afseende på en lång ock smal jordstrimmel, dels på en långt framskjutande höjdtunga 5; jfr fao.
Refshali, nu Refsal(en). I Danmark, där det är sällsynt, syftar
det på en landtunga 1. dyl. af säregen form; jfr Ulvshale (Möen),
Revshale (vid Köpenhamn)°. Om ordets härledning se Zupitza
Germ. gutt. s. 182; dess motsvarighet i sskr. qaui- betyder 'käpp,
gadd'. I fråga om betydelsen se närmare Ruffen, Vinden ock
där anförda ortnamn. Analogt bildade sjönamn, hvilkas grundord äro benämningar på kroppsdelar ock som beteckna sjöns
form, äro t. ex. Björnklammen, Degerlofven, Strupen, Tarmen.
lialftron harvtro2n (heitrön 1. Utrön) (Halstron Lotter
c. 1750, antagligen tryckfel; Halftron Hermelin 1803, GS 2 Ö 31)
GS 1 V 34, 1 V 33 2 ggr, 2 V 33 2 ggr, 1 V32 3 ggr,
2 V 32, 1 V 31 2 ggr.
GS 3 Ö 39, 4 Ö 34.
GS 1 Ö39, 1 V38, 1 V36, 2Ö32.
Älven med namnet Örjanstorp.
Rygli NG Indl. ss. 29, 62, 2: 14.
E. Madsen Afn0 1863, s. 207.
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.Grythytte sn, Grythytte bärgsl. Vstml. : Halftrotorp, Halftrobo.
Första leden är säkerligen adj. half, hvars älsta betydelse
tycks ha varit 'i två delar skuren, halt'. Senare leden kan
mycket väl vara densamma, som möjligen ingår i sjönamnet
.Stortron, hvars senare led synes innehålla sv. dial. tro(d) n.
'gärdsle, gärdsgårdsstör' (Rz s. 753), no. trä 'lång stång', isl. trå5
'stänger', hvaraf afledningen tr65a 'tunn stång', sannolikt identiskt
med det likabetydande sv. dial. träla (<--- ä. lroka)'. Namnet
.skulle då ha afseende på sjöns långsträckta ock smala form ock
med afseende på betydelse sluta sig till sjönamnen Bjälken,
,Gränkafveln, Sparren, Stockaren 0. s. v. Emellertid anser jag
det vara betydligt sannolikare, att senare leden är identisk med
det fao. älfnamnet prå, no. Troaaen o. s. v. Detta för Rygh
NG IV. 1: 36 till isl. lar6 f. 'tråg, isynnerhet af urholkat trä', no.
-tro ds., motsvarande ags. 5rtih. Ordet förekommer äfven i fsv.
sten pru (på en runsten), stentro2 samt står i afljudsförhållande
till lett. trauks m. 'gefäss'3. På grund af sin betydelse har det
naturligtvis lätt kunnat användas i öfverförd mening om fördjupningar i jorden (se Rygh anf. st.). I fråga om betydelsen
.erinras om sjönamnen (Blå)karen, Värpeln, Hosjön (Lilla o. Stora,
OS 2 Ö 40) Blek. : ho, Kistevattnet. Grundbetydelsen är emellertid 'trädstam, träkloss' 3, hvadan denna härledning i semasiologiskt
.afseende icke mycket skiljer sig från den ofvan framställda.
Halfvarsnoren, se Halvarsnoren.
Haljen hal4jen (Halgen Widegren 2: 95 [1828]; Haben GS 4
.15 35; Holgen Lex. 7:487 är utan tvifvel ett af de många tryckfel,
hvaraf detta arbete vimlar, åtminstone då det gäller att återgifva
-sjönamn 4), liten sjö i Yxnerunas sockens skate, N. Tjusts hd
%lm. Namnet är egentligen den synkoperade formen af ett fsv.
isl. 13.211ugr : sv. hall, fsv. hal(1), isi. hallr 'flat sten,
häll'; jfr Gröoken : gryt 'sten' = Maljen : mal 'grus, småsten'
Om ordets härledning se Bugge PBB 21: 426.
Rydqv. SSL 4: 295.
8) Lidan Upps.-stud. s. 82 f.
4) Formen Svalgen hos LOTTER beror sannolikt på anslutning (af
kartografen?) till namnet å den vid stranden liggande gården Svaltorp.
Sjön har för öfrigt sannolikt äfven kallats Svalen; se närmare härom
amder detta ord.
Sv. landsm. XI. 1.
14
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= Bladen : fsv. skar 'klippa'; samt Gorjen : går, Saljen : sal(?),
Soljen : sol o. s. v. Samma hall ingår äfven i sjönamnen Hallaren., ~ungen, Hallången samt Hallsjönl, Hallasjön (GS
1 V 37, 1 V 35), Hallesjön (1 V 38 : Hallestorp), Halltjärn
(1 V 31); jfr vidare under Halyarsnoren, lläljen, Källaren, Hällingen. Det uppträder däremot ej, som man af naturbeskaffenheten skulle kunna tro, i gårdnamnet Hallsnäs Ramkvilla sn
Smål. Detta är nämligen identiskt med fno. gårdnamnet Halsnes : hals, om hvilket se närmare Rygh NG 2: 203.

Rallaren.
1) harlar2n (Blaeu 2: 19 [1663], Tuneld s. 82 [1741],.
Lotter c. 1750, Grau ss. 58, 59 [1754], Hermelin 1800, Lex.
3: 205, GS 4 Ö 40), en af Västmanlands största insjöar i Enåkers m. fl. s:nar, Simtuna hd, på gränsen till Uppland: Hallarsbo (vid sjöns nordligaste ända). Sjön är enligt GRAD' under
Karl IX ock Gustaf II Adolf uppdämd af en mängd smärre
sjöar, kärr ock träsk. Tydligen är det den nordliga delen af
den nuvarande sjön som ursprungligen burit namnet Hallaren.
Denna säges förr haft utlopp åt Dalälfven, men har på 1600talet för vattenkrafts beredande åt Sala hytta fått sitt utlopp,
lett till Sagån. Att namnet emellertid är gammalt, framgår
af namnet på den i Hallaren belägna gården (fsv.) Haldersso,
Hallar» 2 i Enåkers sn Uppl., bildat af sjönamnet liksom
Bolmsö af Bolmen o. s. v. Med afseende på formen Hallarso jfr
ellarsbodha (1334) : *Oiar, äldre *0(i)ir (se Öjaren) ock se den
suffixologiska delen af öfversikten. Detta gårdnanan sammanställes af Lundgr. Sv. lm. X. 6:93 felaktigt med personnamnet
Haldor, Hallon Sjön har tydligen fått sitt namn af de steniga
eller klippiga öar ock holmar, på hvilka den är synnerligen
rik. Jfr i fråga om bildning ock betydelse närmast Hållaren;
ösjö sn, N. Åsbo hd Skåne samt GS 3 ö 40 3 ggr, 1 ö 39 :
Hallaryd, Halseryd
äldre Hal(1)slö, 1 V 36, 4 ö 34 : Hallsjötorp,
5 ö 33 : Hallebro, 4 ö 30 : Hallsjö, 5 ö 30. Den förstnämnda sjön
har sannolikt sitt namn från en stor, mycket brant höjd vid ena stranden.
Hallsjön (1 V 35) å Hallebärg har väl sitt namn efter bärget, fsv.
Haal (VGL IV. 11: 2). Hallsjö (GS 4 ö 30) Huddinge sn, Våla hd
Vstml. skrefs år 1409 Halsio (SD NS II).
Enligt SD NS I från 1404. Skrif-ningen Hallarso förekommer
där tre gånger, Haldersso 1 gång. Jfr äfven Styffe Un.2 s. 280.

XX. 1

Rallaren—Hallången.

213

se för öfrigt Haljen. Mindre sannolikt är, att namnet hör till
isl. hallr 'sluttande', hvaraf det mytiska isl. älfnamnet Hell
synes vara bildat'. — Fsv. *Hallir, yngre *Hallar-.
2) Se Hållaren (Ärila sn Sdml.).
Hallungen (Yttre) hal31ugen2 (GS 1 V 37) Mjöbäcks
Kinds hd Vg., med bärgiga stränder : Hallingsnäs. Ordet, fsv.
'Hallunger, är medelst suffixet -ung aflett af fsv. hal(1) 'häll'; se
för öfrigt föregående namn. Möjligt är, att äfven någon eller några
af de nedan anförda sjöarna Hallången i äldre tid hetat *Hallunger (se Hallången). I fråga om bildning ock betydelse är för
öfrigt Hällungen närmast att jämföra.
I fsv. sockennamnet Hallunghabergh (SD NS 2: 198 från
1409), nu Hallingebärg Kim., ingår däremot samma släktnamn
"Hallunger som i de fsv. gårdnamnen Hallunge Rönö ock Svartlösa h:der Sdml. ock i det anglosax. ortnamnet Hallingas; se
närmare min afhandling om de svenska ortnamnen på -inge.

Hallången hanog2gen.

(GS 3 Ö 36) Hycklinge sn, Kinds hd Og.; med bärgiga
stränder, men icke utpräglat långsträckt.
(Hallången Hermelin 1818, GS 4 Ö 36; Hallongen Ekbxek s. 25 [1828]) Blackstads sn, S. Tjusts hd Kim. : Hallingshult (Locknevi sn); med steniga stränder (delvis) ock långsträckt form.
(Hallongen GS 2 Ö 35) Trehörna m. fl. s:nar, •Lysings
hd Og. : Hallången; med delvis bärgaktiga stränder, men icke
långsträckt form.
(Hermelin 1810, GS 3 Ö 35) Blåviks sn m. m., Göstrings
hd Ög
. :Hallen; med bärgiga stränder ock långsträckt form.
(Hermelin 1810, GS 3 Ö 35) Malexanders sn, Vifolka hd
Og. : Hallingsfall; med tämligen bärgaktiga stränder ock långsträckt form; nära Asklången, Förlången, Värmlången ock
Långsjön.
(GS 3 Ö 35) Kättilstads sn, Kinds hd Og.; med tämligen;
bärgiga stränder, men icke långsträckt form; nära sjön Tolången.

Namnet är bildat af sv. hall 'häll'; se närmare Haljen.
Sannolikt föreligger åtminstone i något eller några af dessa
F. Jönsson Sn. Edda s. 226.
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sjönamn på -Ungen ombildning af namnet Hallungen I så fall
ha vi ytterligare ett exempel på sjönamn, som för Vg. ock Og. äro
gemensamma, men annars icke anträffats. Namnet förekommer
inom ett ganska begränsat område. Möjligen har det i Og. spritt
sig från Hallången 3 i rak linje i riktning mot sydost (4, 5,
6, 1) in i Tjust (2). — Fsv. *Hallanger resp. "Hallunger.
Habit« hal4mten 2 1. hal3mten2 3 (GS 3 0 37), liten sjö på
gränsen.mellan Hyena ock Målilla s:nar Blm. Namnet är väl bildat
med det i sjönamn icke ovanliga t-suffixet af fsv. halmber
i betydelsen 'halmstrå'; jfr sjönamnen Långhalmen, Halmetjärn
(GS 2 V 33), fno. älfnamnet Halma(?) 4 samt i fråga om afledningen t. ex. Östen (: Ösan). Dylika från växtvärlden hämtade
jämförelsenamn förekomma icke så sällan; jfr under Axaren,
Strålången.
Halstjärn, se Långhalsen.
lialvaren, se följ. namn.
Ilalvarsnoren hal3varsno2r(e)n (Halvarsnorn Lotter c. 1750;
Halfwas Nom Fernow s. 14 [1773]; Halfvarsnoren Nora bergsl.
s. 57 [1791]; Halfvars-noren Hermelin 1803; Halfvardsnoren
Björkman s. 102 [1842]; Halfvars-Noren. GS 2 Ö 32; Halfvarsnoret
Från Vesterhafvet till Dalarne s. 63), stor sjö i Grythytte Di. fl.
s:nar Vstml. Den består egentligen af två sjöar, förenade medelst
ett tämligen trångt sund. Enligt Bellander s. 102 kallas den
norra delen äfven Halfvarsfjärden ock den södra Noren, hvilka
namn enligt samme förf. »stundom torde sammanföras till Halfvarsn.oren». Att dömma af de uppgifter, som stått mig till buds,
är dock detta senare namn numera ytterst vanligt. Sköldberg
s. 83 uppgifver, att sjön äfven kallas Halfvaren; med detta
namn afses (eller afsågs) väl blott den öfre delen. Hvad nu
detta namn beträffar, synes det vara bildat af isl. hall 'häll'
(se närmare Haljen, ~ungen) ock samma -var-, som ingår i
Råsvaren (jfr äfven Salvaren, Svarfvaren) ock som under nämnda
art. närmare behandlas. Namnet har sålunda afseende på de
Gårdnamnen på Hallings- bevisa intet, då de likaväl kunna
förutsätta ett äldre Hallungs- som Hallångs- (Hallangs-).
Enligt uppgift från Målilla.
Enligt uppgift från Hyena. Skrifningen med -o- i samma meddelande torde bero på något misstag.
Jfr Rygh Personn. s. 133.
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bärgiga eller steniga stränderna, liksom fallet äfven är med
namnen å de kringliggande sjöarna Saxen, Skärjen; jfr äfven
Grecken, Malen. Samma sjönamn Halvar(en) kan äfven ingå
i gårdnamnet Halvarsboda vid den sjö, som benämnes Halvarsbosjön (GS 3 Ö 32, Örebro hd Nke) ock som har tämligen höga stränder : gårdnamn på -bo(da), hvilkas första led
utgöres af sjönamn, äro ytterst vanliga. Men likaväl kan Halvarsboda vara bildat af fsv. personnamnet Halvar eller Halvardh, hvilket i alla händelser torde ingå i Halfvaretjärn
(GS 1 V 33) Dalsl., Halvarstjärn, ett i Fryksände sn ock ett i
Ostmarks sn Vrml., no. Halvorstjernet (Rygh NG 3: 261); jfr
t. ex. Gunnarstjärn, Göstatjärn o. s. v. I fråga om senare leden
i Halvarsnoren se Noren. Bildningen påminner för öfrigt om
sjönamnet Vännoren Vällen).
Hammaren ham3mar2n (enl. uppgift) Gryts sn, Hammarkinds hd Og., å GS 4 Ö 35 kallad Hammarsjön. Namnet innehåller fsv. hamar 'klippa, bärgshöjd', isl. hamarr o. s. v., hvilket
som senare led äfven ingår i sjönamnen Or- ock Örhammaren
(se för öfrigt d. o.) ock som första led i namnet å det härad,
inom hvilket sjön är belägen, fsv. Hamarkinda heeradh, samt
för öfrigt i Hammarsjön (GS 3 Ö 37), Hammervattnet (1 V 34),
Hammartjärn 1. I fråga om sjönamnets betydelse jfr Gryten,
Saxen, Steningen o. s. v.
Hampsjön o. d., se Kornan.
Handskesjön, se Socken.
Hanesjön, se Höningen, Svalhanen.
Haraldsjön, se Janhålisen.
Hasla, fsv. ånamn, se Hesslången.
Hattsjön, se Görvälln?. Meshatten.
Heen lie4en (GS 4 0 33), liten sjö i Mellösa sn, Villåttinge
hd dml. : Heby. Gårdnamnet utgår säkerligen från ett fsv. Hedhaby. Detta är nämligen det fsv. namnet å gården Heby i
Lerbo sn, Oppunda hd Sdml. (SD NS II från år 1411). Sjön
har alltså snarast hetat *Hepe; den nutida enstafvighetsakeenten
skulle i så fall bero på analogisk ombildning. Ordet är uppkommet af sv. hed, fsv. hep f., is!. helår, got. hail3i o. s. v.
samt betyder 'hedsjön', liksom *Gryt° (se Gryten) har betydelsen
1) GS 2 V 33, 1 V 32, 3 ö 31.
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'stensjön' o. s. v. I *Hedhaby ingår sålunda gen. sg. af detta
sjönamn. Andra sjönamn, som bildats af samma ord, ehuru
medelst sammansättning i stället för afledning, äro: He(d)sjönl,
Heasjön (GS 1 V 37), Hedvattnet (2 V 33), Hedtjärn2 ; jfr äfven
fno. *Heiösår 3. Af dessa må särskilt framhållas Hedsjön i
Mellösa sn, alltså i närheten af Heen. Att denna i äldre tider
äfven burit det °sammansatta namnet Heden, fsv. *Repe, blir
sannolikt däraf, att vid densamma gården Heden är belägen,
hvilket namn bildats direkt af sjönamnet, såsom fallet är t. ex.
med gårdnaranen Akaren, Hälaren, Kväggen, Immen o. s. V.
o. s. v. Det närbelägna Hibbodal torde förutsätta ett äldre
Iled(a)bodal ock sålunda äfvenledes visa hän på samma sjönamn. — Fsv. *Höpe.
Renaren he3nar2n.
(Hermelin 1804, Tham Nyk. s. 356, GS 4 Ö 33) Dunkers sn, Villåttinge hd Sdml.
(Henaren Radloff 2: 165 [1805]; Henarn GS 5 Ö 31)
Knutby sn, Närdinghundra hd Uppl.
Det synes mig tryggast att vid tolkningen af detta namn
utgå från namnet Hensjön 4. Här föreligger sannolikt ett för
öfrigt icke uppvisat fsv. *hön, en nordisk motsvarighet till det
ty. hain '(mörk). lund', egentligen ett medeltyskt ord, som i synnerhet i Thiiringen ofta uppträder i ortnamn (Kluge Et. wb.). I
detta sammanhang må erinras, att i närheten af den småländska
Hensjön ligger socknen Hestra, hvilket namn, såsom jag i Ark.
17: 66 f. visat, innehåller ett ord (höster 'bok'), som hittils
likaledes blott varit känt från västgerm. språk, ock att Henaren 1 är belägen i Dunkers socken, om hvars namn detsamma
gäller (se Dunkern). För öfrigt påpekas beträffande naturen
kring dessa sjöar, att den småländska Hensjön är omgifven af
gårdar, hvilkas namn sluta på -hult ock -hestra, att den sörmländska Hensjön ligger i Björnlunda, samt att i närheten af
Henaren 1 bl. a. gårdarna Hagalund ock Lundby äro belägna.
GS 3 ö 38, 3 ö 37, 4 ö 33, 5 ö 33.
GS 2 V 31, 2 ö 31 3 ggr, 3 ö 31, 1 V 33, 2 V 33.
Möjligen gammalt namn på nosen (jfr fno. Heiäsåvisiging);
se Zeuss Deutsch. u. nachbarst. s. 159, Rygh NG 2: 370.
GS 1 Ö 38 : Hensnäs Gryteryds sn, Västbo hd Smål.; 4 Ö 33
Björnlunda sn, Daga hd Sdml.
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Denna härledning förefaller mig sannolikast. Jfr med af-seende på betydelsen Järnlunden ock därunder anförda namn.
Dock må älven följande möjligheter tagas i betraktande. Namnet
kan förutsätta ett fsv. *Höpnir -› Hönir; jfr fsv. Hönamora <11öpnamora1, fsv. röne 'rönn' : roper 2, Skåne : lat. Seadinavia,
o. s. v. Detta ord kunde höra till fsv. höp (se Heen, som kunde
förhålla sig till Henaren Som Teori till Tenaren). Men det kan
äfven vara en bildning af ett fsv. adj. motsvarande isl. heiär
'klar' (ty. heiter o. s. v., sskr. kötti- 'glans') med samma afledning, som förekommer i det mytiska isl. flodnamnet Amsvartnir 8.
Sjön är enligt uppgift »utmärkt vacker». Jfr i fråga om betydelsen t. ex. Glan, Ottnaren (: got. uhtwo egentl. 'ljusning', gr.
c'ocrig 'stråle'), Skiren o. s. v. Mot dessa båda möjligheter talar
dock den omständigheten, att det är svårt att skilja namnet
Henaren från Hensjön. Dessa ord förhålla sig till hvarandra
som t. ex. Björkaren till Björksjön, Ekaren till Eksjön, Rallaren till Hallsjön o. s. v. Att dömma af gårdnamnet Hensnäs
tyckes n i Hensjön tillhöra stammen, hvadan man icke kan våga
att i Hensjön se ett He(e)n, som ytterligare utbildats med ordet
sjö. — Fsv. *Hönir.
Herröknas visthus, se Misteln.
liesslången hes51og2Ben (Rääf 5: 4) Svinhults sn, Ydre hd Og.
I saknad af äldre former är det omöjligt att yttra sig om första
ledens ursprung. Man vill snarast tänka på trädnamnet fsv.
Ilasi eller på det däraf afledda haosle n. 'hasselskog', hvilka ord
äro ganska vanliga i sv. ortnamn. I SD 3: 452 omtalas från 1320
ett vattendrag Hasla (»in torente Haslo», från Smål.?)4. Samma
älfnamn finnes i Norge, se Rygh NG 1: 280. Jfr äfven det vanliga fht. flod- ock älfnamnet Hasalaha Förstem. 2: 691. Är sjönamnet Hesslången aflett af humle (ett fsv. *Heeslelanger), kan
.erinras om de analoga bildningarna Böke-, Förlången. Men
mot dessa härledningar talar, att ordet enligt uttalsuppgiften
har e, ej ä. Med afseende på den andra sammansättningsleden
se Lången.
Se Nor. Aschw. gr. s. 187, Nord. tidskr. 1900, s. 142.
Hellqu. Ark. 7: 24.
Enligt en annan handskrift Anrsvartner.
Samma namn förutsättes för gårdnamnet Haslubek (1288 enl.
Bellander s. 38), nu Hasselbäek, Harakers sn, Norrbo hd Vstml.
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Heten (Gran s. 550 [1754]) Löfsta sn, Simtuna hd Vstml.;
säkerligen densamma som å GS 4 Ö 31 kallas Plattorna s(jön).
Sannolikt kommer namnet af sv. adj. het, fsv. höter, isi. heitr; jfr
Lyen, Värmeln, Ölen samt med motsatt betydelse Kallen, Kållen.Till samma stam hör isl. Hitarå, förutsättande ett äldre älfnamn
*Hit, hvars vokal står i afljudsförhållande till heitr (jfr art. »singen, slutet)1. Relativt nära denna å flyter Kaldå (: kaldr 'kall'),
fifflen hil3len2 2 (Hillen GS 2 Ö 38; Hillern Höjers karta>
Hjälmseryds sn, Västra hd Smål. : Hillavara, Hillatorp, Hillefällan. Samma sjönamn förekommer äfven i Norrbärke sn Dalarna (GS 3 Ö 30); jfr Hillingen. Ordet är väl en bildning på
-ian af stammen hell- i isi. hjallr3, hvars grundbetydelse synesvara 'förhöjning' ock hvaraf fsv. himlie m. 'hylla eller säng
under taket', sv. dial. hjälle m. 'skulle' afletts medelst an-suffix
ock isi. hilla 'hylla'4 medelst suffixet -16n. Besläktade ord äro,
ags. hyll (eng. hin) 'kulle' (-<- *hull-, se Hyllan), sv. holm(e),
lat. eollis o. s. v. Namnet betyder alltså 'kullsjön' (se Kullen),
d. v. s. 'den vid kullar eller höjder belägna sjön'. Suffixet
-lan har här sålunda funktionen att uttrycka tillhörighet 1,
dy1.5 Att dömma af kartan synes denna betydelse väl passa
åtminstone den småländska. Mellan de båda sjöarna Hillen i
Dalarna är Norsbärget beläget. Om sammansättningsleden -vara.
i Hillavara se Grosken ock Rossvalen. På samma sätt som sjön
Hillen ha sjöarna Bringen, Fjällen ock väl äfven Flugen uppkallats efter i närheten liggande höjder eller bärg; jfr för öfrigt
Baekatjärn, Bärgsjön o. dyl. Om en annan, dock osäker gissning om härledningen af sjönamnet Hillen se Allgunnen.
Naturligtvis är det formellt möjligt, att äfven vårt sjönamre
Heten utgår från samma stam hit-.
Äfven akcentformen hil4len har jag hört uppgifvas. Då emellertid den förra härrör från en i trakten boende lantbrukare ock dessutom styrkes af gårdnamnet Hillavara, torde den få betraktas som den
riktigaste.
2) Om detta ord såsom ingående i no. ortnamn se Rygh NG Indl.
s. 55. Hit hör väl äfven fsv. gårdnamnet Hiella, nu Gällö, vid Vättern, Vg.
Om hylla ock fsv. killa äro etymologiskt identiska, lemnas
därhän; jfr Nor. Aschw. gr. s. 101. Det förra ordet hör kanske närmast till den under Hyllan behandlade ordgruppen.
Jfr Hellqu. Ark. 7: 46.
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För öfrigt erinrar jag i detta sammanhang om fsv. skogsnamnet Hilde (VGL IV), nu Flinet i Laske ock Barne h:der
Vg.; men vet ej, om det bör sammanställas med vårt sjönamn.
Man kunde emellertid påminna om öfverensstämmelsen mellan
de fornvästgötska skogsnamnen Gryti ock Roäk med sv. sjönamnet Gryten ock fno. älfnamnet *Ho5k1. Vidare finnas i
Tyskland en mängd ortnamn, som af Förstern. 2: 734 föras till
f ht. hilti 'strid', dock i de fiästa fall genom förmedling af personnamn. Särskilt kan för vårt sjönamns vidkommande framhållas
fht. Hildibaeh, där möjligen intet personnamn ingår. Skulle
något af dessa namn förbindas med Hillen, måste naturligtvis
den ofvan framställda etymologien uppgifvas.
Hillingen hi151igen2 (Hillingen Grau Reg. [1754], GS 4 Ö
31; Hillings-sjön Gran s. 570), liten sjö i Sala landsförsamling,
Öfver-Tjurbo hd Vstml. Ordet är sannolikt bildat af samma ord
som föregående namn. Söder om sjön går att dömma af kartan
en, dock obetydlig höjdsträckning. Samma namn har sannolikt
äfven burits af den af branta bärg omgifna sjö i Färgelanda sn,
Valsbo hd Dalsl., som nu kallas Hillingssätersjön vid gården
Hillingssäter. Föga troligt är, att i detta gårdnamn ingår det
personnamn Hilling, som Lundgr. Sv. lm. X. 6: 102 uppkonstruerar på grund af gårdnamnet Hillingstad Og. Hillingen
förhåller sig till Hillen som Grytingen till Gryten ock Mälmingen till Malmen. För öfrigt erinras i fråga om namnets
uppkomst om sjönamnet Hällungen.
Hinsen hin8sen2 eller (mindre ofta) hinisen (Hinsen Hermelin 1809; Hindsen GS 2 oj 38), betydlig sjö i Värnamo m. fl.
s:nar, Östbo hd Smål. : Hinsekind (Hindsekind, af allmogen uttalat hin3Sin2). Namnet å denna härrgård skrefs på 1200-takt
Inzaehind 2, år 1424 Hindzekind 3 samt 1477 Hindzsakind4.
Det får väl antagas, att sjönamnet ingår som första led i detta
gårdnamn. Dess äldre fsv. form vore alltså *Inne *Innsi, bildat som fsv. sjönamnen *Hulse (se Holten), •Mulse (se under
31n1ten), *Vindan
winzathorp) ock Yinsi (se Ymsen), ock de
senare formerna med begynnande h skulle då bero på någon
i) Om detta namn se afd. II (suffixet k).
Allvin östbo s. 99.
StyfEe Un.2 s. 159.
1 en handling publicerad hos llääf 1: 275.

2)
2)
4)
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Slags ombildning (efter hind?). Sjönamnet vore i så fall att
sammanhålla med no. älfnamnet Inna (Rygh NG 3: 433); se
Innaren. Jfr äfven Insetherna, Norrvika sn Dal. (1411, SD
NS II). Nu finnes emellertid i Dalarna äfven en sjö Hinsen.i,
i Ångermanl. en vid namn Hinnsjön (är 1569 Hindesiö tresk)2
ock i Norge en fno. älfnamnsstam Hind, hvilken antagligen utgår från djurnamnet hind3; jfr no. Hinderaa *Hindargt 4. Ett
fsv. ånamn Hind förutsättes enligt min mening äfven af fsv.
flindos, Hindo3r os (VGL IV. 10) på gränsen mellan Mo ock
Tveta h:der Små!.; jfr t. ex. Rottneros under Bottnen. Jag är
därför snarast böjd att i formen Inzachind se något slags förvanskning5 ock för Hinsen antaga betydelsen 'hindsjön'. Å ena
stranden ligger enligt kartan ett ställe vid namn Hjortlöpen.
Sjön är synnerligen vacker OCR har skogiga stränder, delvis med
härlig löfskog; östra sidan är något bärgig, den västra fdack.
Med afseende på betydelse jfr under Hjorten. — Fsv. *(H)inze,
*Hindse.
lliren 6, Öfra 0. Nedra (SGU Aa 12: 38) Floda sn, Oppunda
hd Sdml.; nära sjön Djuphiren. Stammen återfinner jag i det
no. älfnamnet Hira (Rygh NG 3: 358). Sannolikt är namnet att
föra till stammen i no. hira 'vara dåsig o. d.', sv. dial. 'vackla';
dock är det vanskligt att yttra sig om betydelsen; jfr öfversikten,
där en grupp sjönamn med bet. 'trög, matt o. d.' behandlas.
Hisjön, se Hissingen.
llissingen väl h1sssiBen2 (GS 4 Ö 33, SGU Aa 9: 6; å geol.
kartbladet »Säfstaholm» genom tryckfel Hissiingen), liten sjö i
Floda sn, Oppunda hd Sdml. Vid densamma ligger gården
Hissjö, hvilket namn af allmogen uttalas Hisse ock år 1379
skrifves Hitzö (SRP nr 1464). Då denna fsv. form mycket väl
kan beteckna ett *Hip-s07, kan man med skäl antaga, att i detta
gä,rdnamn sjöns äldre namn döljer sig, ock att detta bör samTuneld s. 101 (1741).
Nordlander Ångerm. fiskev. s. 23.
Rygh NG 3:407.
K. Rygh nHist. tidsskr. 1: 118.
Om bortfall af h i fsv. se Nor. Aschw. gr. § 312.
Sjöarna Hiren voro för min meddelare från orten obekanta.
OM formen so 'sjö' se Kock Ark. 17: 371 ock där citerad
litteratur.
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inanhållas med 1) Hisjön (GS 1 V 37) i Frölunda ock Holtsljunga s:nar, Kinds hd Vg. : Hid, må, Hisebo, Hessered(?) ock
2) Hisjön (GS 3 Ö 33) : Hi(s)sjö Lerbäcks sn, Kumla hd Nke.
I det ofvannämnda gårdnamnet Hid ha vi tydligen det ord, från
hvilket man för dessa båda senare namn bör utgå. Det är
,gifvetvis identiskt med isl. hi5 n. 'uppehållsplats, ide för djur,
i synnerhet björnar', hvaraf bildats isl. We, fsv. hipe, nsv. ide
n. Detta ord ingår t. ex. i fno. Hiss1, Hi5in (af Hi5vin)2.
Namnet betyder alltså 'Idesjön'. Hvad Hisjön 1 beträffar, är
det på grund af namnet Må
hvilken gård icke är belägen
-vid sjön, utan vid en i förbindelse med densamma stående å —
sannolikt, att sjön erhållit namn efter denna å, hvilken väl kallats Hipa, motsvarande ett isl. *Hiöå. Spår af ett älfnamn Hi5
finnes enl. Rygh NG 15: 74 äfven i Norge.
Namnet Hissingen skulle således bero på yngre utbildning
af en stam His(s)-, som uppkommit ur ett His(i)ø. På samma
sätt utgår möjligen sjönamnet Bressingen ytterst från ett 'Brepsis; jfr analoga fall fall under Dädlingen, Grytingen, Ripplingen,
Tinningen, Yxningen samt Tisaren.
Emellertid kan man på grund af skrifningen Hitaö äfven
antaga, att här ett önamn föreligger, hvilket bildats af ett sjönamn "Hiter (se listen), som t. ex. Bolmsgs af Bolmen, fsv.
*Bolmer.
Under inga omständigheter är sålunda sjönamnet Hissingen
att sammanställa med det likalydande önamnet, som i fsv. skrifyes Hising (VGL).
Hjerten., se Järten.
Hjorten jor4ten.
I) (Cr2elius s. 391 [1732?, 1774], Hermelin 1818, GS 3 Ö 37)
Virserums sn, Aspelands hd Kim.
(Hermelin 1818, GS 4 Ö 37) Hjorteds sn, S. Tjusts hd
Klm. Sjönamnet ligger till grund för namnet å den nämnda
socknen Hjorted, år 1375 skrifven Hjortede (Hiortedhe?)3, år
1400 Hiorthedhe4, 1412 Hiortedh 5.
(Hermelin 1810, GS 3 Ö 36) Rumskulla sn, Ydre hd Og.
nära gränsen till Kim.
1)
3)
5)

Rygh NG 1:361.
Höjer 2: 349.
SD NS II.

2) Rygh NG 1:167.
4) Styffe tin.2 s. 185.
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(GS 3 Ö 36), liten sjö i S. Vi sn, Sevede hd Kim.; vid
sjön Kröns södra ända.
(Hermelin 1818, GS 4 Ö 36) Törnesfalla sn, S. Tjusts
hd Kim.
Namnet är bildat af djurnamnet hjort, fsv. hiorter, isl.
hkrtr 0. s. v. Samma ord ingår i Hjortsjönl, Hjorttjärn (GS
2 0 31) samt i fno. älfnamnet Hirta 2
*Hertiön, *Hirtiön);
jfr äfven fsv. gårdnamnet Hiortasio från år 1413 (SD NS 11)3,
nu Hjortsjö, Rydaholms sn Smål., flit. flodnamnet Hiruzpach
hiruz 'hjort54 o. s. v. Dock får man icke med afseende på
betydelsen direkt sammanställa det enkla sjönamnet Hjorten
ock det sammansatta Hjortsjön (så vida icke detta uppkommit
genom sammansättning i yngre tid). , Namnet Hjorten åsyftar
sannolikt formen: åtminstone 1-3 äro i detta hänseende ganska
lika hvarandra, ock namnet afser troligen att beteckna dessa
sjöars greniga form, som erinrar om ett hjorthorn. Namnet
Hjortsjön däremot betyder snarast 'sjön vid hvars stränder hjortar pläga uppehålla sig', något som ,i forntiden äfven kunnat
uttryckas med en n- eller la-afledning (jfr Getaren). Samma
skillnad i betydelsen uppvisa t. ex. sjönamnen Bjuren ock Bjursjön, Björn ock Björnsjön, Svan ock svansjön m. fl. m. fl.
detta sammanhang må äfven erinras om den grekiska floden
'Elapog i Arkadien, hvilken anses ha fått sitt namn på grund
af sitt snabba lopp5. Slutligen fäster jag uppmärksamheten
därvid, att det enkla sjönamnet Hjorten endast är uppvisat
från Kalmar län eller dess omedelbara grannskap. — Fsv.
*Hiorter.
Hjälmaren, se Jälmaren.
Hjälten, se Minen.
Hjärtsjön, se Järten.

Hofden.
1) hov4den (Tham Link. s. 478, GS 3 Ö 34), liten sjö i Stjärnarps sn, Gullbärgs hd Og.
GS 3 ö 40 : Hjortseryd, 1 0 38, 2 0 37, 6 0 31.
Bugge Studier 2: 115 not 1.
8) Tydligen efter namnet å den sjö, som nu kallas Halga sjo
(GS 2 0 38); se Häljen.
4) Förstem. 2: 741.
8) Fick Bezz. Beitr. 22: 67.
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2) (Gran s. 553 [1754], GS 4 Ö 30), liten sjö1 i Enåkers
sn, Simtuua hd Vstml.
Namnet är säkerligen bildat af ett ord motsvarande fno.
Inf& m. (en n-afledning af h2fu5), hvilket ofta uppträder i no.
gårdnamn ock där syftar på framspringande fjällspetsar, bärgiga
näs o. d.2. Så skulle väl äfven kunna vara fallet med de två
ifrågavarande sjönamnen. Dock synes det mig sannolikare, att
namnet här afser att beteckna de båda små sjöarnas spetsiga
form. Samma ord ingår äfven i de äldre formerna af sjönamnet Punhöfden; jfr äfven El-, Ljuster-, Nätterhöfden. — Fsv.
'Hofp e.
Hofspillaren, se Hornspillern.
Hofven ho4ven 3 (GS 6 Ö 31), liten sjö i Ösbygarns sn,
Långhundra hd Uppl. Sannolikt föreligger här helt enkelt ett
k. jämförelsenamn af sv. hof, fsv. höver, isi. höfr, f ht. huof
(ty. huf) o. s. v., ock detta syftar antagligen på sjöns form. Jfr
ex. under Fäturn, Haien, Kedjen, Rumpen, Spiken, Spjuten.
Holgen Ler. 7: 487 är tryckfel för Halgen, se Haljen.
Holken eller (för 1) Holk.
hol4k ei]holk Valdem. II:s jordeb., se VOL IV, s. 591;
Holken GS 1 0 38), liten sjö i Gryteryds sn, Västbo hd Små!.:
Holkslida. Sjöns form ock läge passar enligt uppgift in på den
betydelse, jag nedan tillägger namnet.
(Maken Broocman 2: 310 [1760]) V. Husby sn, Hammarkinds hd Og. : Holkenäs. Sjön har i allmänhet icke branta
eller bärgiga stränder: till största delen är den omgifven af
åkerfält ock kärr. Troligen har dock vattenståndet i äldre tid
varit mycket högre. Den kallas numera Hällerstads- eller
någon gång Korssätterssjön Innerstad, Korssätter).
Namnet är identiskt med sv. holk, fsv. holker, is!. holkr i
en äldre ock allmännare betydelse 'håla, fördjupning'. Holken,
Holkabrunn kallas enl. prof. LUNDELL en brunn i Blm. Jfr
Holksjön (GS 3 Ö 40) Blek. »samt några af Falkm. s. 52 anförda
skånska ortnamn. Ett likabetydande feminint holka uppträder
äfven i no. ortnamn, såsom i Holkemyren i Rygge. Däremot
Icke närmare bekant för min meddelare från socknen.
Ry-gh NG Indl. s. 58.
8) Uppgiften om uttalet är ej fullt tydlig: namnet har »vanligt
uttal», hvarmed väl menas, att ordet uttalas som best. formen af hof?
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torde man icke hit få föra fsv. Holkarydh, gården Holkaryd
Vrigstads sn Små!., där LUNDGREN 1 förmodar personnamnet
Holke. Fsv. holker har jag Ark. 7: 14 förklarat ur ett *hul3n6-.
Hvad sjönamnet beträffar, kunde man ju dock tänka sig k vara
det i sjönamn så ytterst vanliga suffixet, som i så fall vore
tillagt sbst. hol n. 'hål'2. I fråga om betydelsen jfr de besläktade Holpen, Holten (fsv. "Hulse), Hålvättern samt under detta
namn anförda sjönamn. — Fsv. *Holker, men för 2 sannolikt
*Holke (jfr Holkenäs).
Holmen hol4men (enl. uppgift) Krokeks sn, Lösings hd
Og.; tycks äfven ha kallats eller kallas Holmsjön3. Af fsv.
holmber, isl. holmr (jfr nsv. Norsholm, Stockholm 0. s. v.),
hvaraf den utvidgade formen holme. Namnet är snarast en
elliptisk ock ung bildning af Holmsjöm; se t. ex. nnder
Kullen. Jfr närmast sjönamnen Tost-, Vikholmen samt vidare
Holmsjön4, Holm(e)vattnet(-vatten) 5, Holmtjärn6 ; möjligen har
dessutom i fno. funnits ett älfnamn Holma (Rygh NG 1: 83),
hvilket dock kan vara ett af de många fno. älfnamnen på suffixalt
m. Jfr i fråga om betydelsen Öjaren. — Fsv. *Holmber.
Holpen (Flolpen Lotter c. 1750, Widegren 2: 135 [1817;
jämte Valpen]; Hållpen Broocman 2: 440 [1770]) Risinge sn,
Finspånga läns hd Og. Namnet är en äldre benämning på den
sjö, som nu kallas Valpen. Då denna är belägen icke långt
från den större sjön Hunn, är det tydligt, att namnet Valpen
beror på en i anslutning till sv. (hund)valp försiggången ombildning af det äldre namnet Holpen; sjönamnet Hunn har
nämligen fattats som best. form af hund 'canis'. Jfr Fiolen
Sv. lm. X. 6: 106.
Jfr äfven under Holpen.
2) Jfr Tham Link. s. 838.
GS 2 ö 40, 1 ö 39, 1 V 38, 1 Ö 38 2 ger, 3 ö 38, 2 Ö 37,
3 ö 37 4 ggr, 1 V 36 2 ggr, 3 ö 34 3 ggr : Holmsjöhult 1 gg, 4
Ö 34, 2 ö 33 3 ggr, 3 ö 33 3 ggr : Holmejöhult 1 gg, 4 Ö 33 3
ggr : Holmsjötorp 1 gg, 5 ö 33 2 ggr, 2 ö 32 6 ggr : Holmsjöhult 1 gg, 1 ö 31, 2 ö 31 4 ggr, 3 ö 31 3 ggr, 6 ö 31, 6 ö 30
2 ggr.
GS 1 V 36 2 ggr : Holmedalen 1 gg, 2 V 36 2 ggr, 2 V35
2 ger, 2 V 34 2 ggr, 2 V 33.
GS 2 ö 33, 1 V 324 ggr, 2 V 32,2 Ö 32, 2 1 V 312
ggr, 1 ö 31 4 ggr.
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(hvilket namn har sin grund i missuppfattning af den egentliga
betydelsen af sjönamnet Stråken) samt Steksmälten.
Sjön har bärgiga stränder. Jag antager, att ordet återgår
på en labial utvidgning af roten i sv. hål, fsv. hol, ock att det
sålunda är nära besläktat med sjönamnen Holken, Hulingen,
Hålvättern. I hufvudsak samma ord föreligger i sjönamnet
Hulpan. Holpen kan anses förhålla sig till Holken såsom t. ex.
sv. dial. harpa 'gammal ful käring' till no. hork 'om en barsk og
rynket
sv. snörpa till isl. snerkja2, mht. schief till
sehieg 0. s. v.3. I fråga om suffixet erinrar jag äfven om sjönamnet Kolpen. — Fsv. *Holp(er).
Holten (Höjer 2: 1129), tämligen betydlig sjö i Holtsljunga,
sn, Kinds hd Vg.; kallas numera Holtssjön (GS 1 V 37). Härledningen af detta namn ligger icke i så öppen dag som det
vid första anblicken kan synas. Vi ha att utgå från det faktum, att älsta bygden i socknen är kring sjön 4 ock att alltså
denna gifvit socknen namn. Holtsljunga skrefs år 1366 Hulssaijungga5 och år 1546 Hoisliunga 4. Mellan 1 ock s har sedan,
ett t inskjutits alldeles som i nsv. Hultsfred, hvarom utförligare
under Kulingen. Sjön har sålunda i fsv. tid säkerligen kallats
Hulse. Detta namn har bildats med suffixet -si, -se; jfr Imam/
(fsv. Imsi) samt hissen. Grundordet är samma hul, hol, sv.
hål, som ingår i sjönamnen Hulingen, Hålvättern, Holken o. s. v.
Sjön är på västra sidan ganska bärgig. — Namnen Holten,
Holtssjön bero på invärkan från sockennamnet; jfr det likartade
förhållandet med t. ex. sjönamnen Järten, Hvitten (jämte Hviten).
— Fsv. *Hulse.
Horjen hor3jen2 (GS 2 Ö 39), liten sjö i V. Torsås sn,
Allbo hd Smål. : Horjeboda, Horjemo, Horjesand 6. Sjön har
skogiga stränder med kärr ock stenar. Såväl akcenten som
namnen å de vid sjön liggande gårdarna visa hän på ett fsv.
"Horghe. Detta ord hör till sv. dial. horj m., som bl. a. betyder 'plats uppfylld af naturligen hopad sten' Og., ock horja
m. 'en tät bevuxen skogsdunge' (Rz s. 244), hvilket sistnämnda
ord just bl. a. förekommer i Smål. Naturligtvis kan det ej afSe närmare Hellqu. Språkvet. sällsk. förh. 1891-94, s. 95.
Zupitza Germ. gutt. s. 44.
8) Nor. Urg. lautl. s. 149.
4) Höjer 2: 1129.
5) Styffe Un.2 s. 109.
8) Jfr fsv. Malghasandr : Maljen.
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göras, om sjönamnet är en afledning af det förra eller identiskt
med det senare ordet. Snarast är jag böjd att fatta det som
en n-stamsafledning af horg i betydelsen 'sten' ock sålunda i
detsamma inlägga betydelsen 'stensjön'; jfr det besläktade Horken samt Gryten, Steningen äfvensom Kamlan. Namnets grundord är alltså fsv. horgher, biform med u-omlj ud till hargher m.
'stenkummel, af stenar uppfört offeraltare' Södw., hvilket är synnerligen vanligt i fsv. ock sv. ortnamn, såsom Hargh (nsv. Harg),
Othinsharg, Thorsharg 0. s. v. Dess is!. motsvarighet h2rgr
betyder 'bärg, klippa; tämpel', fht. haruc ock ags. hearh 'lund;
tämpel'1. Ordets grundbetydelse anser jag vara 'sten, klippa'
eller 'stenhop' 2. Häremot talar visserligen den i vissa språk
uppträdande betydelsen 'lund, offerlund', hvarför man ock fört
ordet till lat. carcer 'einfriedigung' 3. Huru nu än må förhålla
sig med denna sammanställning, har man ytterst att utgå från
en konkretare betydelse. Detta framgår nämligen af betydelsen
hos de ord, från hvilka fsv. hargher icke utan svårighet kan
gr.
skiljas 4. Rotbesläktade äro äfven sskr. 2arkarå 'kies'
xpozdayi 'kisel am meeresufer'6. Betydelseutvecklingen anser jag
'af stenar uppfört offerha varit: 'sten, klippa; stenkummel'
'hälgedom i allmänhet'; sålunda äfven använt om heliga
altare'
lundar6.
Hvad nu sjönamnet Horjen beträffar, föreligger väl här som
nämnt ett exempel på bevarat u-omljudi. Ljudlagsenligt öfvergår dock annars fsv. -er- till -or- 8. Att denna ljudförbindelse
här — att dömma af uttalsuppgiften — uppträder som -or-,
Om fno. hgrgr i no. ortnamn se Rygh NG Indl. s. 58, 1: 299
o.

s. V.

Se utförligare min uppsats i Språkvet. sällsk. förh. 1891-94,
s. 96 ock där citerad litteratur. Åt samma uppfattning lutar äfven
Rygh NG Indl. s. 58.
Nor. Urg. lautl. s. 229.
Se den i not 2 citerade etymologiska uppsatsen.
Dessa ord för PRELLWITZ med tvekan till fir. doch 'sten'; Hirt
Ablaut s. 124 däremot härleder dem ur en ieu. bas kerok.
Om forngerm. ord med betydelsen 'hälgedom, tempel o. d.' se
Mogk Germ. myth.2 s. 166.
Jfr fda. Horgla (Script. rer. dan. 3: 552).
Kock Fsv. ljud. s. 469 f. Jfr Hörgh (1413), nu Hörja
Göinge hd Skå. (StyfEe Un.2 s. 71); Hörg (1145), nu Hör Frosta hd
Skå. (SD 1: 50); se andra fall hos Falkm. s. 56 f.

XX. 1

Horjen—Horken.

227

torde väl bero på en dialektisk egendomlighet'. Det i fsv. ortnamnen Vcesthorgha, Horghum förekommande -o- anses af Nor.
Aschw. gr. § 104 anm. 3 vara uppkommet i svagtonig stafvelse,
en förklaring som icke kan tillämpas på sjönamnet Horjen.
Till samma betydelse af sjönamnet Horjen kommer man vidare,
<>ra man antager det vara bildat som sjönamnen Gorjen, Gröcken, Haljen, Maljen o. s. v., d. v. s. vara en svag form af ett
adj. *harugher 'stenig' : har 'stengrund'.
Slutligen må omnämnas en annan formellt sett oantastlig ock
från betydelsens synpunkt icke oantaglig möjlighet (jfr ofvan)
att förklara ordet: det kan nämligen sammanställas med ags.
horh, gen. horwes, fht. horo, gen. horowes 'smuts', i hvilket
fall det vore en n-afledning af detta ord i den betydelse 'sumpfboden', som i fht. uppträder i det enkla ordet. Detta ord, ieu.
*kr-q6, står i afljudsförhållande till sskr. kalk 'smuts,
träsk'
ieu. *kor-q62; jfr äfven ir. corcach ock corcas 'moor,
rnarsh, swamp' (Much ZfdA 42: 169). Denna möjlighet anser
jag dock afgjort böra träda tillbaka för den tolkning af ordet,
som ofvan lemnats. — Fsv. 'Horghe.
Horken.
hor4ken 3 (Härken Broocman 2: 426 [1760]; Horken Hermelin 1810, GS 3 Ö 34), liten sjö i Vånga sn, Mämmings hd
45g. : Horkesätter, är 1596 skrifvet Horkasäter 4; med steniga
stränder ock bärgig omgifning.
hor4ken 5 (Horken Hermelin 1810; Härken GS 3 Ö 34),
liten sjö i Hällestads sn. Finspånga läns hd Og. : Horketorp;
med mästadels steniga stränder.
På grund af gårdnamnen Horkasäter (Horkesätter), Horketorp, enligt hvilka man har att utgå från ett fsv. sjönamn Horke,
skulle man i dessa namn snarast vänta sig akc. 2. Flera från
Jfr om ordet äfven Söderberg Filol. sällsk. i Lund förh. 1881
—88, s. 60.
Liden Stud. z. altind. u. vergl. sprachgesch. s. 50.
Med samma åt 0 gående å-ljud, som förekommer i Dofvern,
alltså väl e.
Skr. utg. af Kyrkohist. fören. IV. 1: 188.
Med ett 0-ljud, som gränsar till ä, ej till d: namnet uttalas
ungefär som värken af värk.
Sv. landsm. XX. 1.

15
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olika håll härrörande uppgifter samstämma dock i detta afseende
om att enstafvighetsakcenten är den enda som här förekommer:
den måste anses bero på senare analogiinflytande. Särskilda
svårigheter vållar emellertid just gårdnamnet Horketorp. Det
heter år 1413 Horkothorp (SD NS II), 1480 Hörkotorp samt
år 1500 H3rrkiotorp ock Hyrketorp 1. Namnet kan icke direkt
förklaras ur sjönamnet Horken, utan innehåller en j6n-afledning
af detsamma, fsv. *Hyrkia. Detta är ett synnerligen passande
älfnamn, hvilket afletts af sjönamnet 2 på samma sätt, som Ryskia,
ett fsv. namn på Ruskån, bildats af sjönamnet Rusk (se Busken).
Efter detta älfnamn har väl Hyrkiotorp uppkallats. Därvid är
dock att märka, att Horketorp, att dömma af kartan, icke är
beläget vid någon å: namnet har väl alltså burits af den å, som
tyckes förbinda Öfversjön ock Horken. Det finnes sålunda intet
skäl att för sjönamnet utgå från denna stam hyrk-, utan ordet
har i fsv. tid säkerligen hetat Horke. *Hyrkia, hvaraf Hyrkiotorp : Sorken = *Yskia, hvaraf Öskiovik : sjönamnet 'Haken. Det
är rotbesläktat med sv. dial. har 'stengrund', fsv. hargher, horgher
'stenkummel' (se Heden) samt uppvisar samma atljudsstadium
ock afledning som det likaledes till samma rot hörande sv. dial.
hork .acerina cernua' m. fl. ord anförda ock _behandlade af
Hellqu. Språkvet. sällsk. förh. 1891-94, s. 94 f. Det betyder
alltså 'stensjön'.
Ilornbetan ho3rnbe2tan (GS 1 Ö 37) Sjötofta sn, Kinds hd
Vg. : Hornbetan. Sjön har fått sitt namn efter den bredvid
liggande gården. Detta framgår icke däraf, att den äfven kallas
Florn.betasjön — denna omständighet utgör blott ett svagt stöd
för vårt antagande; men ett bevis för detta är däremot, att
längre i norr en gård Betan är belägen, af hvilket gårdnamn
Horn.betan bildats medelst sammansättning med det i dylika
namn ytterst vanliga sbst. horn, om hvars betydelse se Rygh
NG Indl. s. 57. I fråga om bildningen jfr sjönamnet Barsättern : gårdnamnet Barsätter, Glaåkern : Glaåker, Knabbarpen :
Knabbarp 0. s. v. Härtill kommer, att sjön i äldre tid tydligen
haft ett annat namn, nämligen svartsjön, hvilket ännu lefver
Vadst. kl. jordeb. s. 66. Gården var då belägen i Risinge sn.
Af samma stam kommer äfven det jämtländska ånarnnet Horkan.
(med annan afledning).
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kvar i namnet å en vid norra stranden liggande gård. Detta
namn, om hvilket se under Syarten, har stått i motsats till
namnet å den närliggande Skärsjön (se Skären)..
Hornborgasjön ho3rnbor1jafön2 (GS 1 0 35), stor sjö
mellan Gudhems, Skånings ock Valle h:der Vg. : Hornborga.
Namnet behandlas här, emedan någon möjligen i detsamma
kunde vilja söka ett enklare, med -sjö icke sammansatt namn.
Gärdnamnet Hornborga är emellertid primärt i förhållande till
sjönamnet. Det lydde i fsv. tid Flornbora, ock efter denna
gård har Hornborga socken uppkallats, år 1378 skriften Hornbora'. Namnet är bildat af personnamnet *Horn.bori, fda. hurnburi (å en runsten)1, isl. Hornbori (Vgluspå); jfr fno. gå,rdnananet
Hornborasta6ir 2. Hornborgasjön förhåller sig till gårduamnet
Hornbora ock till personnamnet *Flornbori sOni Fjättmunnasjön
1. Fjättmunn till gårdnamnet Fia3tmunda ock till personnamnet
*Ficetmunder. Emellertid tyckas åtminstone i Norge andra lokaliteter än gårdar ha burit detta namn, hvarför den möjligheten ej
är alldeles utesluten, att sjönamnet är ursprungligare än gårdnamnet 3. Den stora sjön har emellertid säkert haft ett primärt namn,
näml. Lyniendi (se Loska). Den skall också ha kallats Östen.
Hornen' (GS 4 Ö 40) Tvings sn, Medelstads hd Blek., nära
Hörnen: sbst. horn n.; se under Hörnan.
Hornspillern, Stora o. Lilla, ho3rnspil2lern (Hornspillern
Tham Link. s. 900; Hofspillaren GS 3 0 34, sannolikt tryckfel för Horn-), små sjöar i Hällestads sn, Finspånga läns hd
Og. Om senare leden -spinern, å GS med den konstruerade
*formen -spillaren, se Spille(r)n. Om sjönamn, i hvilka sbst.
horn ingår, se Hörnan.
-Horssjön, se Hästestruten.
Hosjön, se Halftron.
Hufvan hu3van2 I. Hufvern, af allmogen uttalat u3ver2n
(med det för roslagsdialekterna karakteristiska bortfallet af uddljudande h).
Om dessanamn se Lundgr. Hednisk tro s. 43, Ark. 3: 233, Sv.
lm. X. 6:111, StyfEe Un.2 s. 133.
Rygh NG 3: 119, 159; se äfven samme förf. Personn. s. 134.
2) Jfr Rygh NG 14: 43, Personn. s. 135.
Tuneld (II) 5:14 (1790).
Uttalsuppgift har ej lemnats.
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(Hufvan Radloff 1: 13 [1804], GS 6 Ö 31) Skederids sn,
Sjuhundra hd Uppl.
(Hufvan. GS 6 Ö 31) i samma socken.
Namnet utgår antingen från oblika kasus af ett fsv. *Have
eller från ett fsv. *Hfivir, afledningar af fsv. haver, hvilket i
lagarna betyder 'det öfversta af en byggnad, tak', no. huv
'takås'. Samma ord ingår äfven i det likaledes uppländska sjönamnet Hufsjön (GS 5 0 30) Ekeby sn. Namnet syftar på de
i närheten af sjöarna befintliga höjderna. 1 betraktande af den
höga ålder, som man har all rätt att tillmäta dessa sjönamn, är
det rent af möjligt, att det till grund liggande ordet hat- här
icke har den i fsv. uppvisade betydelsen, utan betyder 'bärg,
kulle' 1. dyl.; jfr de besläktade no. hov n. (+- *huba-) 'liten hög',
flit. hubil 'kulle', ags. hofer, fht. hovar, mht. hover 'höcker',
lit. kupstas ds., fpers. kaufa ni. 'bärg', zend. kaofa 'bärg; kamelpuckel'. Ordets grundbetydelse är 'hvälfning'1. Namnet Hufvan är till sin bildning ock betydelse att jämföra med sjönamnen
Bringen, Fjällen, Milen 0. s. v. samt till betydelse med de besläktade Höfvern ock Hofran. Ett sbst. fno. hafs, (fsv. hava)
ingår i namnen Htifunes (Huvunces) Vg. (enl. Sverres saga)
samt i Vinger Nge, Hilfurud Smaal. Nge 2. Utanför den nämnda
gården i Vinger finnes en fors, som enligt RYGH möjligen kallats Håla, hvilket namn han är böjd att föra till isl. hfifa
'hufva'. Detta ord torde dock i alla händelser knappast ingå i
det sv. sjönamnet.
litign hug4n 3 (Hugn Lotter c. 1750, GS 1 V 31; Hungen
Fernow s. 10 [1773], Björkman s. 105), icke obetydlig sjö i •
Köla sn, Jösse hd Vrml., med bärgiga stränder, men i norr begränsad af ängsmark ock åker. Det ser ut, som om n här icke
vore artikel, utan tillhörde själfva stammen, ock namnet sålunda
vore bildat såsom t. ex. fsv. pughn (se Tåkern); se för öfrigt
öfversikten. Formen Hungen är att bedömma som dial. ungen,
vangen, best. former af ugn, vagn o. s. v. Ordet tillhör säkerJfr Hj. Falk Akad. afh. tul S. Bugge s. 18, Fick4 1: 380,
vFries. Mediagem. s. 51 f. ock där citerad litteratur. Den ieu. grundformen är kup- (jfr t. ex. fslav. kupi 'hop') eller kubh (jfr sskr.
kubhrtt- 'grosshöckerig').
Rygh NG 1: 376, 3: 210; jfr Personn. s. 135.
Uttalas enligt uppgift med ett ljud mellan o (0) ock u (8, on
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ligen det allra älsta lagret af svenska sjönamn. Det är icke
sannolikt, att namnet Hugtjärn (GS 2 Ö 32) Vstml. är att samnianhålla med detsamma. Däremot kunde man misstänka, att
i gårdnamnet Hungvik (Högeruds sn Vrml.) dolde sig ett *Hugn,
äldre namn på den vik af Glafsfjorden, vid hvilken gården är
belägen. Vidare är det väl sannolikt, att en 'omljudsform af
samma sjönamn uppträder i det likaledes värmländska sjönamnet Flyngen, hvilket i sin tur antagligen icke bör etymologiskt
skiljas från det likalydande sjönamnet i Ydre.
Beträffande härledningen af Hugn antager jag som möjligt, att sjönamnet är bildat af ett älfnamn. Nu utfaller i Hungen den
bekanta Vrängsälfven (no. Vrangselven), om hvilken jag med
egna ögon öfvertygat mig, att den i hög grad gör skäl för sitt namn
(af fsv. vranger, isl. (v)rangr 'krokig, sned'; se Vrången). Denna
älf skulle då i älsta tider haft namnet Huga, hvilket möjligen
kan vara etymologiskt identiskt med no. älfnamnet Hugul.
Ordet för jag till följande ordgrupp: serb. o-kuka, 'flodkrökning',
fslav. kuko-nosl, 'kroknäst', bulg. ku.ka 'hake', jr. ollar *kukro-)
'krokig', af ieu. V kuk 'böja', hvilken rot säkerligen är identisk
med den rot med betydelsen 'hvälfva sig', till hvilken germ.
*husilas (ty. kägel), isi. haugr 'hög', lit. kaukas 'buckla', kankara 'kulle' o. s. v. höra2. Alfven har i så fall i äldre tid haft
ett namn med samma betydelse 'krokälfven', hvarmed hon nu
benämnes. Jfr i fråga om betydelsen Krökingen, Vekmangen,
Vren. Skulle emellertid förloppet icke i detalj ha varit det som
ofvan angifvits, tror jag i alla händelser, att sjönamnet på ett
eller annat sätt sammanhänger med de nämnda orden, så t. ex.
att sjön fått namn efter de kringliggande bärgen ock höjderna,
hvarvid t. ex. sjönamnen Bringen, Fjällen, Flugen, Hillen ock
Hufvan kunde jämföras. Däremot torde det ej höra ihop med•
sskr. 9Ucis 'blank' ock därmed besläktade ord. Vattnet i sjön
är för öfrigt något grumligt. — Fsv. *Hughn.
Dettas stamvokal kan dock äfven vara en s. k. ligedannelseforrn;
se Rygh NG 3: 399.
Kluge Et. wb.6 B. 177, Zupitza Germ. gutt. s. 110, Uhlenbeck
Et. wb. d. altind. spr. s. 56. Skulle man med tanke på sekr. kuåa'kvinnobröst' äfven våga föra germ. hugi- (got. huga m. o. s. v.) 'sinne,
tanke' till denna rot? Grundbetydelsen skulle då vara den konkreta
'bröst; eg.: hvälfning', hvarur liksom i en mängd likartade fall den
abstrakta utvecklat sig.
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ilulingen hu3liBen2 (Hullingen Lotter c. 1750, Geogr.-stat.
lex. 2: 733; Hulingen karta af 1764 [enl. Crxlius s. 180], Ora9 [1774], Hermelin 1818, GS 3 Ö 37), ganska stor sjö
ljus
i Hyena ock Målilla s:nar, Aspelands hd Kim. Namnets fornsvenska gestalt kan noggrant bestämmas med ledning af de fsv.
formerna för Hulingsryd (Hullingsryd eller Hullingeryd) ock
Hultsfred, namn på vid sjöns norra strand belägna gårdar.
Hulingsryd skrifves år 1320 Huluszryd (SD III), där säkerligen
förkortningstecknet för n uteglömts eller utplånats (alltså Hulunszryd), år 1447 Holundzrydh, 1466 Hulundzrydh, 1500
Flwlwndzrydhl. Hultsfred skrifves år 1320 Holundzfarholth2,
1447 Hwlundzfaarhult, 1466 Hulundzfarholt, 1480 Hulundzfarhult, 1500 Holundzfarholt 3. Formen Huluszfarahult 1320
(SD III) beror på samma anledning som det samtidiga Huluszryd; det ofvan anförda Holundszfarholth från samma år visar,
att n vid denna tid ingick i ordet. Detta namn har sedan i
nyare tid blifvit Hultsfred. Den folkliga formen är emellertid
Hullsfre. Ännu 1751 hade t icke inskjutits i skriften, att dömma
af Hårleman Dagb. 2: 19 (1751), Crfelius s. 180 (1774), där namnet skrifves Hulsfred. I fråga om t-inskottet kan jämföras
Holtsljunga (se Holten), Hultsjö (fsv. Holsio).
Flulingen har sålunda i fsv. tid lytt *Hulunder ock *Holunder. Att ordet haft stark böjning, alltså ej ändats på -unde,
framgår af sammansättningsleden Hulunds-. Sjön är långgrund,
i allmänhet ej öfver 3 meter djup, samt har slät sandstrand.
Det oaktat är det tydligt, att namnet innehåller fsv. hul, hol
n., sv. hål, fsv. adj. hol 'ihålig'4 ock sålunda betyder 'hålsjön'.
Närmast äro alltså Hålvättern, Hålången att jämföra; vidare
Hulsjön (GS 1 V 38), Hålsjöns, fsv. Holasio (se Hullaren), fsv.
Holsio (1492), nu kallad Hålsjön, Dalarna 6, nsv. Holsjön 1.
Hollsjön (jfr fsv. Hulsöscogh 1418)7, Hålvattnets, Håltjärn2,
2) Vadst. kl. jordeb. s. 128.
Vadst. kl. jordeb. s. 126.
Vadst. kl. jordeb s. 132. S. 133 Hollindsfarhult från samma år.
Detta ord ingår sannolikt i flera af de sjönamn, som nu lyda
Hälsjön; jfr fsv. Holasio (se Hullaren).
GS 1 V 38: Hölseböks, 1 V 36, 6Ö 33, 4Ö 312 ggr.
Dipl. dalsk. 1: 149.
Se härom närmare Johansson Norask. ark. 2: 419.
GS 1 V 34, 1 V 32.
9) GS 1 V 33 2 ggr, 1 V 31, 1 Ö 31.
1)
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Hålevatten (1 V 37), Håletjärnet (1 V 34), slutligen de besläktade Holken, Hölpen, Holten (fsv. *Hulse), Hulpan, Hälen,
NEeshyl), Hällen, fao. fjordnamnet Holangr I, no. bäckNäsöl
namnet Holu.ngen (Rygh NG IV. 1: 70) ock no. älfnamnet }rola
(därs. 3: 416). Säkerligen är äfven sjönarnnet Hullaren att föra
hit. Den formella likheten med got. hillundi 'håla' är natur-

ligtvis tillfällig. Namnets senare led betyder 'sjö(n)' ock är
densamma, som uppträder i Jällu.nnen, Åsunden 0. s. v., se
Unden, Unnen. En likbetydande senare led ingår i sjönamnet
Fsv. *Hulu.nder, *Holunder.
Hålvättern.
Hullaren hul3lar2n (Tham Link. s. 21, GS 2 Ö 33), liten
sjö i Rinna sn, Göstrings hd Og.; med — att dörnma af kartan
— bärgiga stränder. Någon gammal form af namnet känner
jag ej, men är dock öfvertygad om att det hör till den stora
grupp af svenska sjönamn, som äro afledda af eller besläktade
med sbst. hål, fsv. hul, hol (se Hulingen). Med afseende på
det långa 1 må jämföras HuHsjön 2 (G8 1 V 35) Gärdhems ock
Tunhems satar, Väne hd Vg. Vid denna sjö är gården Hullsjö
belägen, som i VOL II kallas Holaesio ock som vid tiden för
lagens upptecknande vår kungsgård 3. Efter Hullsjön har äfvcn
den år 1334 omtalade socknen Holasyo sitt namn 4, nu en del af
Gärdhem. Detta sjönamn är bildat som fsv. Bredhanyo ock
Hultasyo, bevarade som gårdnamn (se Bredrefven ock xviten),
ock innehåller sålunda ej sbst. hol, utan det likalydande adjektivet i svag form 5. Sjön gör så till vida skäl för sitt namn,
som den onigifves af höglänta stränder. Af samma adj. i svag
form är äfven det bekanta skogsnamnet Hålaveden uppkommet,
fsv. Holawidh (från 1408 enligt SD NS II). — För att nu återgå
till Hullaren har kanske dess fsv. form lytt *Hulir. 'Det långa
1 är dock naturligtvis mera påfallande i detta enkla ord än i
den sammansatta Hullsjön. Slutligen må nämnas, att någon
Rygh Stud. s.i 69 not 2.
Lex. 3: 38 sktifves felaktigt Hjulsjön.
Styffe Un.2 s. 121. Jfr å andra sidan Schlyt. VGL Gloss.
Styffe Un.2 s. 121, Höjer 2: 1036.
5) Jfr t. ex. Diupadal, Mykla3mosi (VGL IV). Vokalen a (se)
i första leden utgår från oblik kasus (dat. o. ack.). De ursprungliga
formerna ha tydligen lytt Brelm nio, Holi sto, Hytte nio, Mykle mosi
0. B. "V.
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sjö med namnet Hullaren icke finnes i Sdml. Den Lex. 3: 447
så benämnda sjön heter Hällaren (se d. o.).
ilulpan hurpan2 (Rääf 5: 4), liten sjö i Svinhults sn, Ydre
hd Og.; sannolikt best. form af ett sbst. *hulpa 'håla, hölj' ock
sålunda att jämföra med sjönamnen Dölpan, vesan. Ordet är
för öfrigt nära besläktat med Holpen, se d. o.
Raltbren hul3tbre2n 1 (Hermelin 1809, GS 3 Ö 38, Smål.
beskr. under Åseda sn) Åseda sn, Uppvidinge hd Smål. Första
leden är sv. fsv. hult n. 'mindre (löf)skog, skogsdunge', isl. holt.
'torr, ofruktbar stengrund, vanligen beväxt med träd' Fr.,, fht.
holz 'wald, gehölz; holz als stoff' o. s. v. Ordet är inom socknen
mycket vanligt i gårdnamu: Huiebärgshult vid sjöns nordöstra
ända, Linnehult vid den nära Hultbren liggande Hultsjön, Hult,
Kållehylte (: hylle, la-afledning af ordet), Hyltekvarn, Göljehult, Horfhult, Mösjöhult, Sissehult, Svenshult, Stookhult,
Varshult m. fl. Ytterst ofta uppträder det i sjönamn: Rullebrejan, Hulteglan, Hultemaren, Hulten, Njurhulten, Viholten,
Hultsjön2, Hultasjön3, Hulttjärn (GS 1 V 33), Hultetjärn (2 V
32), Hultgölen (3 Ö 39). Däremot hör icke sjönamnet Holten
hit. Namnet har i alla dessa fall afseende på strändernas ock
omgifningens beskaffenhet. Jfr med afseende på betydelsen under
3lid1en ock Vedan. — Senare leden är i betraktande af sjöns
form tydligen adj. bred, fsv. bröper, isl. brelär o. s. v., hvilket
ord äfven ingår i Bredrefven, Bre(d)visten, Bressingen, Bred.
sjön (se Bredrefven) 0. s. v. Jfr det vanliga fao. sjönamnet
Skjaldbrei5, nu Skjelbreien, egentligen 'bred som en sköld'; se
Rygh NG IV. 2: 182. Bildningsättet (sbst. + adj.) är detsamma,
som i Hulteglan. Se för öfrigt Ilnllebrejan. — Fsv. "Hult(x)bröpe 1. -bröper.
Hultebrejan sannolikt hurtebrVian (GS 3 0 39) Oskars
sn, S. Möre hd Klm. Namnet är alldeles eller i hufvudsak bildat
som föreg. Det innehåller oblik kasus af ett *Hultabrepe. Vokalisationen förklaras däraf, att enligt uppgift af prof. LUNDELL
i) Möjligen förekommer äfven ett uttal hul3tebre2n.
GS 1 V 38 : Hylte, 3 Ö 38, 2 ö 37 : Hults», 4 Ö 37 : Hveningehult, 1 V 36, 2 V 36, 2 V 34,3 ö 34, 1 V 33 2 ggr : Hult,
3 Ö 33 : Hultsjö.
GS 3
40, 2 ö 39 2 ggr : Stenshult, 1 V 38 : Hultasjö, 3 C)
32 : Hult.
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gammalt ej i Södra Möre regelbundet representeras af ej, äi;
intervokaliskt d (ä) är i målet förlorat. I fråga om uppträdandet af oblika kasusformer i sv. sjönamn se HvIten (ä.-nsv.
huitan) ock öfversikten. — Sjöns form påminner mycket om
den hos Hultbren; se vidare denna art.
Hulteglan hul3tegla2n (GS 4 Ö 37) Döderhults sn, Stranda
hd Klin. Om första leden se Hultbren; jfr äfven den i samma
sn belägna Hultsjön. Om senare leden se Gla, Ginen, Glan.
Hultemaren huPtema2ren (GS 3 Ö 37) Tveta sn, Aspelands
hd Kim. Om första leden se Hnitbren ock Ilnitebrejan; i fråga
om den senare (de närbelägna) mann, Hällemaren, Nellanmaren.
Hulten, Norra o. Södra, är enligt AllVin Vista s. 9 namn
på två sjöar i häradet, men jag har mig för öfrigt intet bekant
om dem. Sannolikt föreligger här ett fsv. *Rune, bildat som
*Aspe, *Biterke, *Korne o. s. v. ock sålunda betydande 'hultsjön'.
Man kan emellertid också tänka på en ellips af Hultsjön.
Humineln hum3meln2 1 (»hommern») (Humlen Lotter c.
1750, Cr:elius s. 129 [1774], Hermelin 1818; Humeln GS 4 Ö
37), tämligen stor sjö i Kristdala sn, Tunaläns hd Klm. : Hummelsta, å GS 4 Ö 37 skrifvet Hu.mmersta2, alltså ett af de
icke synnerligen talrika namn på -sta, hvilkas första led är ett
sjönamn 3. Genom sjön flyter en ganska ansenlig å, hvilken hos
Höjer 2: 358 kallas Virbo-ån, men af Cuelius s. 27 Humle-ån.
Det första namnet har den fått efter den vid dess utlopp i Östersjön belägna gården Virbo. I fråga om det senare kan det
blifva ett spörsmål, huruvida å- eller sjönamnet är det ursprungliga. I Norge finnes ett älfnamn Humla, hvilket Rygh NG 2:
395 är böjd att härleda ur insektnamnet humla; flera analogier
för en sådan betydelse hos älfnamn finnas. Ett likalydande
namn har säkerligen burits af Humlebänken (GS 1 V 40) S.
Åsbo hd Skå.: namnet å den vid densamma belägna gården
Humlarp visar nämligen hän på ett osammansatt vattendragsEnligt två uppgifter har ordet akc. 2, enligt en tredje förekommer akc. 1. För öfrigt tycks det uttalas med ett o-liknande uljud (e) ock kakuminalt n (n); jfr Rungeln.
Säkerligen uttalat ,s; jfr uttalsuppgiften ofvan.
1 Stora Mellösa sn Nke finnes äfven ett Hummelsta. Denna
gård kallas i fsv. tid Humblastum, hvilket namn enligt Lundgr. Sv.
lm. X. 6: 113 torde innehålla ett fsv. personnamn *Humble.
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namn. Äfven erinras om de svenska gårdnamnen Humlebäck,
Emellertid anser jag det säkert,
att i föreliggande fall ån uppkallats efter sjön. Den förra har
i äldre tider — åtminstone under större delen af sitt lopp —
haft ett helt annat namn, nämligen det hvaraf det nämnda gårdsnamnet Virbo bildats. Ett gott stycke från Virbo ligger Virkvarn, likaledes vid den nämnda ån, ock jag drager däraf den
slutsatsen, att denna ursprungligen haft ett namn, som bildats
af den i å- ock sjönamn vanliga stammen Vir-, hvarom se närmare under Viren : sannolikt har ån hetat *Vira.
Vi återgå sedan till sjönamnet. Sjöns stränder äro skogiga
ock mycket kuperade; den har dessutom mörkt, nästan dyigt
vatten. Namnet är enligt min mening bildat med 1-suffix af
den germanska stammen hfun- i no. hume m. 'dunkelhet, mörker' 2,
is!. inim n. 'skymning', hånar 'skum, halfmörk', livilka ord äro
nära besläktade med sv. skum 'halfmörk', hvaraf skymma,
skymning o. s. V.
ieu. V (s)kiim-. Samma grundord ingår
äfven i Humsjön3. I betraktande af huru ytterst ofta gårdsnamn på -rum till första led hafva sjönamn, skulle man slutligen känna sig frestad att spåra samma sjönamn i fsv. Humblarum (SD V fr. 1346). Dock känner jag ej, hvar denna gård
nu är att söka. Kanske åsyftas det nuvarande Hummersrum
(GS 3 Ö 38) Kråksmåla sn Kim, vid Hummersgöl; i alla händelser har denna säkerligen i fsv. tid burit ett namn af samma
stam som Hummeln. 1 fråga om betydelsen af Hummeln
erinras om sjönamnen Dunkern, Kolsnaren, Mörken, Svarten.
— Fsv. *Humble.
Hundlen hun3dlen2 4 (Hundelen Hermelin 18i8; Handeln
GS 4 Ö 37) Kristdala sn, Tunaläns hd Kim. Om stamstafvelsens
etymologi gäller i hufvudsak detsamma som om sjönamnet Hunn.
Ordet kan naturligtvis härledas från djurnamnet hund (se de många
parallellerna under Hunn); men det synes mig betydligt sannolikare, att vi äfven här ha att söka den fsv. stam hund- 'bärg' 1. dyl.,
-bäcken (4 ggr), Humledall.

Sv. postortlex. s. 204 (1894).
Ordet är identiskt med fsv. hiime m., sv. hum i den öfverflyttade bemärkelsen 'dunkel föreställning, misstanke'.
GS 2 ö 34, 1 V 32: Humslid, 1 V 31 2 ggr.
Namnet uttalas enligt uppgift ej med det o-liknande ljud, som
förekommer t. ex. i Hummeln, Rungeln.
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som jag i art. Hann tror mig ha uppvisat. Namnet betyder sålunda 'bärgsjön'; jfr det vid norra stranden belägna Bärgsmåla.
Ordet är för öfrigt bildat på samma sätt som namnen å de likaledes i Kim, belägna Findeln, Frindeln ock Grindeln.
Hungen, se Hugn.
Hunn hun4n 1 (Lotter c. 1750, Broocman 2: 463 [1760],
Hermelin 1810, Widegren 2: 159 [18283 GS 3 Ö 34-33), stor
sjö 2 i Skedevi sn, Finspånga läns hd Og. Det ligger nära till
hands att till detta sjönamn förmoda samma slags ursprung,
som vi komma att konstatera för namnet Valpen å en i närheten liggande sjö. Ont man nu värkligen hade anledning till
det antagandet, att detta senare namn vore lika gammalt som
namnet Hunn, vore ju för öfrigt denna etymologi så gott som
säker. Man kunde då erinra om det ångermanländska sjönamnet
Fölsingen, år 1568 skrifvet Fölsinge tresk (: sv. dial. fölsinge
'fölunge'), hvilket uppkommit i motsättning till Hästsjön, är
1568 skrifvet Hästesiö3. Jfr sjönamnen Ljusterhöfden Svarthöfden, de grek. bärgnamnen Ttsupoc; 'bock' ock Ximpo; 'get' (i
närheten af hvarandra)4. Men nu veta vi, att Valpen i äldre
tider hetat Holpen (se d. o.) ock att sålunda det förra namnet
mycket väl kan bero på samma slags folketymologi som den,
hvilken gifvit en granne till sjön Stråken namnet Fiolen; jfr
äfven att de i närheten af hvarandra belägna sjöarna Bäfven
ock Nedingen benämnts Bofven ock Nidingen. Sjönaninet Valpen
kan sålunda ej lemna oss någon vägledning. Då framställer
sig osökt det spörsmålet, om ej i alla händelser det sannolikt
uråldriga sjönamnet Hunn kan anses vara bildat af djurnamnet
hund. Analogier för en dylik namnbildning erbjuda t. ex. sjönamnen Alten, Anden, Bjuren, Björn, Bremsen, Galten, Geten,
Hjorten, Hägern, namnen på -oxen o. s. v.; jfr i fråga om
bildningen äfven fno. gårdnamnet Hundr, hvilket Itygh NG 1:
43 för till hund. Ordet ingick säkert redan i fsv. tid som
första led i sjönamn. Det framgår af gårdnaninen Hundzsio
Ångerm. från år 1413 (SD NS II) samt Flundzsiohult, BU
HundShUlt Rogbärga sn Smål., från 1408 (SD NS II). För
Enligt två uppgifter.
1/2 mil lång, 1/8 mil bred.
'Nordlander Ångerm. fiskev. ss. 22, 23.
Fick Bezz. Beitr. 21: 265.
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öfrigt må följande sjönamn anföras: Hundsjöni, ä.-nsv. lille
hunsiönn o. s. v. (Nordlander Ångerm. fiskev. s. 23), Hunnasjön (GS 1 V 37 : Hundhult) 2, Hunsen (3 Ö 29), liten sjö
i Svärdsjö sn Dal., Hundtjärn (1 Ö 31); jfr äfven 'limningen
ock Hynningen. Något egentligt hinder torde alltså ej möta för
att antaga ordet innehålla djurnamnet hund.
Emellertid är en sådan härledning allt annat än säker. I
främsta rummet erinrar jag om det flera gånger förekommande no.
gårdnamnet Hunn, för hvilket RYGH anser ett fno. älfnamn Hunn
hafva legat till grunda, samt de därmed sannolikt identiska
ty. Hunde4 ock flit. Huntå, nu Hunte. Detta senare namn anser
Förstem. 2: 802 innehålla en afledning medelst dental af stammen
i fht. flodnamnet Hunaha, nu Haun. Det vore kanske riktigast
att så vitt möjligt för dessa namn söka en gemensam förklaring.
Naturen kring de norska gårdarna med namnet Hunn känner
jag ej. Däremot framgår det af LOHMEYERS framställning5, att
de tyska floderna komma från bärgstrakter. Hvad Hunn beträffar, synas kring densamma traktens högsta bärg vara belägnaa.
Nu finnas några svenska bärg- ock höjdnamn, i hvilka man
enligt mitt förmenande har skäl att spåra ett uråldrigt bärgnamn
af en stam hund-, som icke får sammanställas med djurnamnet
hund. Hit hör först ock främst fsv. HundEnbicergh (VGL IV.
11: 2), nu Hunnebärg i Vg. Detta namn tolkas af Nor. Nord.
tidskr. 1900, s. 136 som betydande 'hundbärget'. Mot denna
härledning vore väl i sig själf intet att invånda, om icke flera
andra höjder ock bärg bure samma eller liknande namn : man
kan nämligen icke se något rimligt skäl till att bärg ock höjder
upprepade gånger erhållit namn med en sådan betydelse. Så
kallas det högsta bärget i Lidhults an, Sunnerbo hd Smål., för
Hundebärg. Vidare erinrar jag om Hunnehällar, tre bärgGS 2 Ö 40 3 ggr, 1 (5 39 1 Ö 38, 1 V 36, 3 Ö 35, 4 (3 35,

4 (3 31.
Se dock nedan s. 240.
Thj. VVS 1891, s. 196, NG 1: 273.
Lohmeyer DF s. 75.
S. 75. LOHMEYERS egen härledning af dessa tyska namn har
jag svårt att godkänna.
6) Jfr Tham Link. s. 929.
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hällar i Hvetlanda sn, Östra hd Smål., ock Hunnebosgärde,
gård i Fossenes an Bohusl., hvilken är belägen vid en bärgsrygg,
som med branta väggar stupar ned mot densamma. För jämförelses skull må tilläggas, att Hunnebärg i Vg. hufvutlsakligen
består af lodräta, vid hvarandra uppresta bärghällar samt att
ena sidan af det nyssnämnda Hundebärg i Smål. är mycket
brant. Slutligen hör hit fsv. Hundakulle1, nu Hunnekulla, en
f. d. socken i S. Vadsbo hd Vg., äfven kallad Tibärg. Dessa,
namn synas mig kunna fattas såsom innehållande en genitivus
deflnitivus af ett bä,rgnamn "Hunde; jfr de enkla namnen Haal
(VGL IV. 11: 2), nu Hallebärg, ock Billingh anf. st., nu Bilingen. Detta ord "hunde anser jag snarast innehålla en afledning
af den bekanta ieu. roten itu- i sskr. qil 'svälla upp', lat. cii-mulus
'upptornad massa, hög', kymr. cvna 'höjd', cynu 'uppstiga', fsv.
hun 'takås', isl. Minn 'mastspets' o. s. v.2 Sistnämnda nordiska
ord håp ingår i fda. Hunsbiargh8, nu Hunsbärget Smål., nära
Hallandsgränsen, en långt ut från sjön märkbar höjd 4. Jag
erinrar i detta sammanhang om det väl äfven hithörande fsv.
gårdnamnet Hundzbergh (Vadst. kl. jordeb. s. 25), nu Hundsbärg,
Aska hd Og., där möjligen samma bärgnamnsstam hund- ingår.
Bärgnamnet *Hund- är sålunda så gott som identiskt med det
ieu. ikundho-, hvilket af
bekanta grek. bärgnamnet Kiiyfro;
Liden Upps.-stud. s. 96 föres till denna rot5. I afljudsförhållande
till detta ord står ieu. *icuendho-, hvilket gifvit fornir. °end,
cenn, bret. penn 6, gael. ben 'hufvud, spets', bekant från de
keltiska ortnamnen, t. ex. Alpes Pennin& (S:t Bernhard), corn.
Penrhyn, skotsk-gael. Ben Nevis, (ty.) Pinne, namn på en höjdsträckning söder om nedre Unstrut, om hvilken se Werner Ethnogr.
SD NS 2: 522, 591, 599.
Om denna rot se för öfrigt Fick, 2: 84, lffilenbeck Et. wb. d.
altind. spr. s. 322, Zupitza Germ. gutt. s. 208, LiUn Upps.-stud. s. 95.
jordeb.
Valdem.
Samma stam ingår efter min mening äfven i det förut omtalade
fht. flodnamnet Hunaha, nu Haun.
Namnet har äfven tytts på annat sätt; se LidCn anf. st.
LiUn Upps.-stud. s. 96 noten. R. Schmidt ock Brugmann Grundr.,
1: 694 utgå från kYennos (qennos). Den ir. formen °end, hvilken B.
förklarar som en skrifform, uppkommen då äldre nd ock nn sammanfallit, kan emellertid tala för den ofvan ansatta grundformen.
Fick, 2: 59, Egli s. 106.
2)
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s. 41. Med dessa keltiska ord har WINDISCH sammanställt
det grek. bärgnamnet Illiv30;, men R. Schmidt IF 1: 73 har
framhållit, att de iriska ljudlagarna icke tillåta ett omedelbart sammanförande. Under alla omständigheter är Ili.v3o; rotbesläktat: det utgår från en variant ku-i- ock står i afljudsförhållande till sskr. 9vityati 'svälla upp". Det gamla svenskabärgnamnet *Hunde, som jag ofvan vågat ponera, har sålunda,
som vi se, mycket fräjdade anförvanter.
För att nu återgå till sjönamnet Hunn kan det naturligtvis
likaledes utgå från ett äldre *Hund-, snarast en n-stam *Runde
*Hunne(n), där artikelns n bortfallit efter annat n.. Det fno.
älfnamnet Hunn synes uppvisa en annan afledning (äldre *Hunpeller kanske Hundn- med det i älfnamn ytterst vanliga n-suffixet2).
Skulle dessa förmodanden vara i hufvudsak riktiga, betyda de
ifrågavarande ortnamnen 'bärgån, bärgsjön' o. s. v. Med afseende på betydelsen erinras om det antagligen nära besläktade
Hundlen samt Bringen, Fjällen, Flugen, Milen, Huivan, Kullen
ock många andra. Vidare må nämnas, att Hunnasjön vid Hundhult (GS 1 V 37) Vg. i äldre tid sannolikt hetat Hunne. Gårdnamnet visar snarast hän på ett osammansatt sjönamn: ett äldre
'Hundasiohult hade kunnat utvecklas till *Hundsehult eller
'Hundshult, men icke till Rundhult. Sjön är belägen i en
bärgig trakt, ock dess namn kan alltså väl vara Jett af det
substantiv i bet. 'bärg, höjd', som vi ofvan trott oss finna. Möjligen gäller samma tolkning för andra ofvan anförda sjönamn
på Hund-.
Till sist anmärker jag, att det af gårdnamnet Sinesiös (vid
östra stranden) ser ut, soni om sjön Hunn i äldre tid äfven
burit ett annat namn, motsvarande sjönamnet
Hunningen hun3nigen2 (GS 4 0 36) Locknevi sn, S. Tjusts
hd Klm.; är väl aflett af djurnamnet hund, hvarom närmare
under Hunn. På grund af u-vokalen måste afledningen antagas
i) Jfr Persson Wz. s. 114. Andra forskare ha ställt gr. Iliväo;
till mälitti 'kväl
la1 ; se Fick Bezz. Beitr. 21: 278.
Jfr t. ex. Bottnen. I fråga om ljudutvecklingen Hundn —>
Hunn kunde erinras om t. ex. fht. wanna (se Kluge Et. wb. under
wanne), isl. huenn, som af Liohn Upps.-stud. s. 95 sammanställts med
lit. szvendrai o. s. v.
Fsv. Sillasio (Tham Link. s. 935).
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ha varit -ung- eller -und- (jfr Hullingen), eller är ordet uppkommet i relativt ung tid? Jfr Ilynningen.
Hurfven hurvenl (GS 1 Ö 38) Gryteryds ock Hestra s:nar,
Västbo hd Små!. Namnet bör kanske förbindas med det fno.
älfnarunet Hort', som af Rygh NG 15: 385 föres till hverfa
'vrida sig omkring'. Man kunde ju också tänka på att det helt
enkelt är bildat af det bl. a. just i Små!. förekommande substantivet hurva f. 'oredig sammangyttring, oredig hop' o. d. ock
sålunda att sammanställa med no. gårdnamnet Hurva, som Rygh
NG 1: 143 för till det i Östlandet brukade hurv f. med samma
betydelse2. Man kunde i så fall erinra om sjönamnet Mången.
I gårdnatnnet Hörebo (vid sjöns östra strand) döljer sig sannolikt en, om också förvanskad form af sjönamnet : någon äldre
form af detta gårdnamn har jag dock ej funnit, såvida det ej
skulle vara identiskt med det Hörweboda, som omtalas i SRP
nr 823 från 1368; den gård eller by, som bar detta namn, synes
man dock böra söka i Vg. Möjligen kunde man tänka sig, att
i sjönamnet döljer sig en motsvarighet till fht. horo 'sumpf,
horawin 'sumpfig', hvaraf de fht. flodnamnen Horabach ock Huriwin (Förstem. 2: 761) härledas.
Hurr, Öfre, Mellan-, Nedre, hur4r (Hurr Lotter c. 1750,
GS 4 Ö 32; Hur Höjers karta; Hurren Cederström Vrml. fiskev.
nr 2029, 2031), tre sjöar i Töcksmarks sn, Nordmarks hd Vrml.
Namnet erinrar mycket om det gamla fno. älfnamnet Hur-,
som ligger till grund för bl. a. no. sockennamnet Hurdalen,
Huräardalr (Rygh NG 2: 414), ock som möjligen hör till
isl. hurä f. 'dörr', ock det bör väl snarast föras hit. Emellertid
-antager Werlauff Afno 1844-1845, s. 174 som möjligt, att det
i en gränsbestämmelse mellan Norge ock Sverge från senare
hälften af det trättonde århundradet omnämnda Auridavatn
(anf. arb. s. 164 = NGL 2: 489) syftar på dessa tre sjöar, som
alla förenas i ett från den norska gränsen kommande vatten.
Detta namn är sammansatt med isl. aurriäi 'salmo trutta, grålax,
laxöring', motsvarande fsv. orrith, sv. dial. öred, da. «red, om
hvilket ord närmare hos Hellqu. Ark. 13: 236 f. Det är sålunda
Namnet uttalas med långt u-ljud; akcent obekant.
Jfr äfvgn det skånska sockennamnet Hurue (1417), nu Hurfva.
Horva (med ako. 2) är enligt prof. LUNDELL å Öland en vanlig benämning å vissa gärden.
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af samma art som de under Asplången anförda sjönamn, hvilka
innehålla benämningar på fiskar. Formen Hurr af äldre *Urrhade då uppkommit genom stark sammandragning, underlättad,
däraf att ordet aurriöa-, fsv. orripa- ingått som led i en sammansättning. Utvecklingen vore densamma som i fsv. skutrå vid
sidan af skoträ, Asguter : Asgoter 0. s. v. Ända in i jämförelsevis sen tid förekommer den sammansatta namnformen
Hurrsjöarna, t. ex. Fernow s. 8. Ur dessa sammansättningar på
-sjö eller -vatten skulle formen Hurr ha eliminerats, jfr analoga
fall under Kullen, &ulven (för Sarfsjön?). Med a fseende på
formen Hurr af äldre *Urr kunde hänvisas till de af Nordl. Sv.
forum. tidskr. 9: 298 f. anförda analogiska fallen; jfr äfven
Blusen. Enligt CEDERSTRÖM förekommer laxöring i sjöarna.
Formellt identiskt med det nämnda Aurriäavatn är väl också
namnet å den likaledes i Töcksmark belägna sjön Urvattnet
(Cström anf. arb. nr 2021), i byars af- ock tillflytande vattendrag äfven laxöring förekommer. Samma första led ingår äfven
i fno. Aurriäabekkr, nu Orebeek, hvarom Rygh NG 2: 290 talar.
Sannolikt innehåller Öraddasjön (GS 1 V 38 Hall.) samma ord;
jfr dalmålets örad 'laxöring', hvarom se Nor. Ordl. s. 224. Enligt
Bertzberg NGL V. 2: 790 ligger emellertid Auridavatn i Fogelviks sn ock bör »nxppe» sammanställas med Hurrsjöarna.
Husören hu3sö2ren (GS 2 Ö 40), liten sjö i Oljehults sn,
Bräkne hd Blek.; af hus n. (se Hysingen) ock fsv. or (se Ören).
Fsv. Huwdhran, se Höfvern.
Hvalen, se Valen.
Hvalpen, se Valpen.
Hvinen, se Vinen.
Hvirfveln, se Yirfveln.
Hviten, Östra 0. Västra, vi3ten2 (huitan oblik kasus, i ett
rågångsdokument från slutet af 1500-talet [SD 1: 610], se nedan;
Hviten Lotter c. 1750, GS 3 Ö 33; Vitten SGU Aa 62: 4, se
nedan), två medelst ett ed skilda sjöar i Högsjö sn, Opputida
hd Sdml.: Hviten, (H)vittorp, Hvittbro, Hvitstugan. Namnet
visar sig genom den ofvan anförda formen från 1500-talet innehålla färgadj. hvit, fsv. hviter, isl. hvitr, got. hweits o. s. v.
Formen huitan (»mellen suartatorp och huitan») är oblik kasus
af ett fsv. Hvite, bildat som sjönamnen *Diupe, *Svarte o. s. V.
(jämte *Dluper, *Svarter); jfr y.-fsv. fran Sorna (se &mimen).
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I en mängd sjönamn har den oblika kasusformen blifvit den
segrande, såsom t. ex. Boman, Edslan, Eldan, linfvan, Nnskan.
Formen Vitten beror på inflytande från gårdnamnet Hvittorp
(uttalat med kort i); jfr Järten.
Ordet hvit är icke ovanligt i nordiska namn på vattendrag: det ingår i Hvittsjön (GS 2 V 31), Hvithafvet (2 Ö 31),
Hvitträskl, Hvittjärn2, Hvitgölen (jfr 3 Ö 34), is!. Hvitå, flod
på Island, fno. Hvitingr, hvilket finnes som namn på insjöar,
forsar, fjäll, öar ock skärs; jfr Huidebek (1624), nu Hvitabäck,
Rödinge Skå.4 Ett särskilt omnämnande förtjänar Hvitasjön
(GS 1 V 37) Vg., emedan i detta namn det gamla bildningssättet tydligen afspeglar sig, jfr det fsv. gårdnamnet Huitasyos,
nu Hvitsjö, Estuna sn Uppl., samt fsv. Bredha3syo, Holasyo
0. s. v. Ex. på gårdnanmen Hvitsjö, Hvitvattnet, Hvittjärn se
äfven Sv. postortlex. s. 207 f. (1894).
Jfr med afseende på bildning ock betydelse för öfrigt fsv.
*Bleke (jämte *Bleker, se Bleken) samt med afseende på betydelsen sjönamnen Blanken, Blån, Mörken, Rön, Svarten 0. s. V.
Samma betydelse har väl äfven det ty. älfnamnet Elbe (lat.
Albis), kelt. flodnamnet Albin (Au.be): lat. albus 'hvit'. På
Berninapasset finnes en sjö, hvilken på grund af det hvita
glaciervatten, som i den samlar sig, kallas (på ital.) Lago Blanco,
rätorom. Ley A1v6 (: lat. albus). Ett tillflöde till Missouri har
af liknande anledning fått namnet White River7. — Fsv. *Hvite.
Hyen, se Hyn.
Mien hyi3ien2 (Wieselgren 2: 713, Små!. beskr. under
Tingsås) Väckelsångs o. Tingsås s:nar, Konga hd Små!.: Hyllesbol; å GS 2 Ö 39 kallas sjön Hyllesjön. Den har skogiga
stränder med sten ock backar omkring. Om jag utan att känna
äldre former af namnet skall våga yttra mig om dess härledning,
är jag snarast böjd att antaga det vara en afledning af ett
7)

GS 6 Ö 33, 6 Ö 32.
GS 2 V 34, 1 Ö31, 2Ö31, 3 Ö 31.
Rygh NG 1: 357. Jfr Gröningen.
Heter hos Saxo fens albus (Falkm. s. 235).
SD NS II från 1409.
Egli Nom. geogr. s. 111 (1893).
Därs. s. 997.
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fsv. *hylder, motsvarande ags. hyll (-> eng. häl) 'kulle' af *hulli-.
Ordet betyder alltså 'kull- I. backsjön' ock har samma betydelse som det nära besläktade Milen; jfr för öfrigt t. ex. Bringen,
Kullen. Det har på grund af gårdnamnet Hyllesbol i fsv. snarast
hetat *Rynk., under det att Hillen till följd af gårdnamn på
Hilla- måste antagas haft formen *Hille. Möjligt är för öfrigt,
att Hynen rent af utvecklats ur en stam hill-; jfr om den fsv.
öfvergången i -› y i sluten stafvelse framför en labial eller
labialiserad konsonant Nor. Sv. lm. 1: 328, Kock Sv. språkhist.
s. 22 f. — Fsv. *Hyllir.
Hyn, Norra 0. Södra, hy4n (han) (Hyn Fernow s. 884
[1773], GS 1 Ö 32; Hyen Lex. 4: 156), två tämligen betydliga
sjöar mellan Kils o. Grafva s:nar Vrml. Samma sjönamn (Hyen
GS 3 Ö 30) finnes i St. Skedvi sn Dalarna. Af samma grundord komma väl äfven fno. fjordnamnet Hi ock no. älfnamnet
Hya, anförda af Rygh Studier s. 42, NG IV. 2: 235. Jag antager,
att orden liksom antagligen flera andra sjönamn äro att härleda
från ett af de medelst suff. -tio- bildade färgadjektiven, nämligen
från germ. *hiwa-, som motsvarar lit. szyvas 'gran, grauschimmelig', fbulg. siv1„1 fpreuss. sywan 'grå'; jfr armen. seav 'svart' 2,
sskr. 9ygivtis 'svart, svartbrun, mörk' (af *kiöu6s). Besläktat är
äfven ags. htiswe 'blå's (af *haiwi-). I hvilken särskild betydelsenyans adjektivet här uppträder, är ej gott att säga. Om
sjöarnas utseende har jag fått uppgiften, att de hafva klart vatten.
Emellertid upplyser Cederström Vrml. fiskev. nr 808-809, att
vattnet i Södra Hyn visserligen är tämligen klart, men i Norra
grumligt. Af färgadj. på -flo- äro möjligen äfven sjönamnen
Bjältven, Salen bildade.
Ehuru den ofvan gifna tydningen synes mig sannolikast,
:torde jag dock äfven böra antyda tvänne andra möjligheter Satt
tolka vårt sjönamn. Man skulle t. ex. kunna härleda det från
stammen i sv. hy 'ansiktsfärg', ags. hiew, h§w, lulsow 'gestalt,
färg, skönhet' (eng. hue), got. hiwi n. 'utseende', hvilken väl

Se Persson Bezz. Beitr. 19: 273. Dock känner jag mig ej fullt
öfvertygad om, ehuru det väl är sannolikt, att hit äfven no. dial.
'mögel' bör föras: i fno. isl. betyder nämligen ordet 'dun o. d.'
Om detta ord se Brugm. Grundr.2 1: 96, TJhlenbeck Et. wb. d.
altind. spr. s. 318.
Uhlenbeck Et. wb. d. altind. spr. s. 318.
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med rätt ställes till den med s börjande roten sskr. ehavi- 'färg,
skönhet', sv. skina, skimmer, skir, zend. kb.saåta 'ljus, klar'
o. s. v.1 Afiäggen af denna rot hafva emellertid stundom ä,fven
bet. 'skugga', t. ex. fsax. seimo, fslav. störa, gr. ax.to'c, sskr.
ehäytt. — Något fjärmare synes den i formellt hänseende mera
tilltalande sammanställningen med sskr. egvas 'vänlig o. d.'
—eivås 'gynnsam, god, kär', hvilket ord kan vara rotbesläktat
med isl. hSTrr 'blid, vänlig' 2. I sistnämnda fall skulle betydelsen
vara motsatt den, som t. ex. förekommer i sjönamnet Båfven.
Hyngen.
hyg4gen (Rääf 5: 12, GS 2 Ö 36) Torpa sn, Ydre hd Og.,
ock Frinnaryds sn, N. Vedbo hd Smål.
(Hermelin 1808) Bro sn, Näs hd Vrml.; nu kallad Brosjön (GS 1 V 33).
(Fernow s. 339 [1773]), numera kallad Kilsviken, mellan
Kils ock Visnums s:nar, Visnums bd Vrml. : Hygn. Sjön är
egentligen att betrakta som en vik af Vänern.
Utgångspunkten för fastställandet af detta sjönamns äldre
form är namnet å gården Hygn, sannolikt det i äldre tid
omnämnda härresätet Hygnetorp 3. Man har sålunda att utgå
från en stam hygn-, som tycks vara en omljudsform af sjönamnet Hu.gn. Det torde då vara försiktigast att äfven för
Hyngen antaga samma grundform. För öfrigt har jag intet af
värde att meddela om detta namn.
Hynningen hyn3n1Ben2 (Hyningen Cederström Vrml. fiskev.
nr 1712) Stafnäs ock Gillbärga s:nar, Gillbärgs hd Vrml. Vattnet är mörkt. Om skrifformen hos CEDERSTRÖM värkligeu återger
ett äldre stadium i namnets utveckling, kunde man här ha anledning att förmoda en afledning på -ning af det under Hyn
omtalade färgadjektivet germ. laiwa-? I fråga- om suffixet se
utförligare under Lysningen, hvilket vore en fullt analog bildning,
men med motsatt betydelse. Dock torde det vara tryggare att
utgå från uttalsformen med kort y. Namnet synes alltså vara
en parallellbildning till sjönamnet Hunningen ock i fråga om
afledningen samt grundordets betydelse närmast böra jämföras
med de fno. sjönamnen Pylingr, Meringr fy]. 'föl', marr 'häst').
Uhlonbeck Et. w b. d. got. spr. s. 73, Zupitza Gernx. gutt. s. 207.
) Fick4 1: 421, Kluge Et. wb.6.
2) Palmsk. M. S., Fernow s. 339.
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Hysingen hy3siBen2? (GS 2 Ö 38), liten sjö på gränsen af
Ramkvilla sn, Västra hd Jkps län, ock Hornaryds sn, Norrvidinge hd Kbgs län Smål. För den, som uppmärksamt studerar
de anteckningar om råmärken mellan Växjö ock Linköpings
biskopsdömen från 1320, som återgifvas i SD 3: 484, är det tydligt, att detta sjönamn ingår i det där omnämnda Husinsaasl.
Detta namn är bildat af ett sjönamn *Husinger, väl af äldre
*Husu.nger, såsom fsv. Kalfsaas af sjönamnet Kalfven (se d. o. 5)
ock Lygnis asa af Lygnen, båda i närheten; jfr för öfrigt under
Greken, Lyen m. fl. Något motsvarande gårdnamn finnes dock
att dömma af kartan numera ej i närheten. Namnet synes
vara aflett af hus n., hvilket äfven ingår i sjönamnen Husören
ock Husetjärn (GS 1 V 33) Vrml. I fsv. *Husinger tycks en
oomljudd biform föreligga. Med afseende på betydelsen 'hussjön' kunna jämföras: Bastesjön (se Bastfoten), Bolsjön (se Bolen),
Gårdsjön (se -gården), Härbärgssjön, Hyttsjön2, Hyttjärn3 : lånordet hytta, de ytterst vanliga namnen Kvarnsjön4, Kvarntjärn4,
Kyrksjön6, vidare Stugutjärn (GS 2 V 33) : stuga, i samband
med hvilket jag omnämner no. Stuesjoen, uttalat stugusjön,
Hedemarken, som enligt Rygh NG 3: 406 möjligen har sitt namn
af en gammal sålustofa, Sätersjön (se Barsättern), Torpsjön.6,
Torptjärn 7 . Namnet är bildat som sjönamnen Hörningen
(: horn), Mäimingen (: malm) o. a. Ännu närmare jämförligt
är det no. älfnamnet Kverninga (Rygh NG 3: 371), hvilket förhåller sig till sv. Kvarnsjön, Kvarntjärn af kvarn som Hysingen
till Husetjärn af hus.
flyttsjön, se Hysingen.
11åkansjän, se Janhåksen.
Hålen, se Hälen.
Lundgr. Fsv. personn. på -ing s. 14 för däremot detta ord till
ett personnamn Husing.
GS 3 Ö 34, 2 Ö 31.
GS 1 Ö31 3 ggr, 2 ö 31, 3 ö 31.
Från Göta- ock Svealand har jag antecknat 50 med namnet
Kvarnsjön, 1 Kvarnvattnet (GS 1 V 35 Boh.), 23 Kvarntjärn,
3 Kvarngölen (3 Ö 40 2 ggr, 4 Ö 36), 1 Kvarndålet (1 V 34
Dalai.).
Från samma område känner jag 13 sjöar med detta namn.
GS 1 V 34, 4 ö 33, 5 ö 33, 1 Ö32.
GS 1 V 32, 2 V 32, 2 ö 32.
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Hållen (SGU Aa 29: 9, 18) Vesslands sn, Örbyhus bd Uppl.;
kallas anf. arb. s. 51 Hållsjön, GS 5 Ö 29 Hällsjön (tryckfel?)
ock synes numera vara i det närmaste försvunnen. Jämföras
böra möjligen Hållsjön (GS 2 Ö 32) Vrm1.1 ock Hålltjärn (3 Ö
31 Vstml.); emellertid äro dessa snarare att direkt jämställa
med de under Hulingen anförda Hålsjön ock Håltjärn. Af
samma grundord komma säkerligen äfven gärdnamnet Hållen 2
ock sockennamnet Håpnäs (Olands hd, GS 5 Ö 29). Är detta
riktigt, har man en säker utgångspunkt i de fsv. namnen å
gården Hållen ock socknen Hållnäs : den förra kallas nämligen
år 1312 Huld (SD 3: 100), den senare år 1312 Huldanees (Styffe
1111.2 s. 308) ock c. 1571 Hollenäs, Hollnäs (Forssell Sverige
1571, s. 300). Har alltså sjön i äldre tider hetat "Hulde? I så
fall föreligger väl här en afledning af fsv. hul, hol n. 'hål', ock
namnet är så besläktat med de under Hulingen anförda sjönamnen. Jfr med afseende på afledningen sjönamnen Alden,
Tagden, Öfden(?).
Hålvättern hå5lvät2tern (Hålvättern 1. -e- Hermelin 1804,
Beskr. öfver Björkviks sn s. 14 [1823], GS 4 Ö 33) Björkviks
sn, Jönåkers hd Sdml. Om första leden, fsv. subst. eller adj.
hol, se Hulingen; om den senare se Vättern. Namnet betyder 'hålvattnet, hålsjön'. — Fsv. sannolikt "Holawcetur; jfr Holasio
o. s. v. under Hullngen.
Hålången hå3log2gen (GS 3 Ö 39), liten sjö i Sandsjö sn,
Konga hd Smål. Namnet tycks på grund af strändernas beskaffenhet väl kunna vara bildat af fsv. adj. *hkr), isl. hår 'hög',
hvarom se utförligt under Hån. Men namnet å den i närheten
belägna Hålåsen eller Hålåsbaeken visar hän på en sammansättning med hål, fsv. hol; se för öfrigt Hulingen, Hålvättern o. s. v.
Hån.
hå4n (enligt uppgift »Håån», d. v. s. hån) (Fernow s. 11
[1773], GS 1 V 31), mycket liten sjö3 i Sunne sn, N. Fryksdals
hd Vrml. : Hån.
väl hån (Cederström Vrml. fiskev. nr 922) Östmarks sn,
Ö. Fryksdals hd Vrml.
Jfr här äfven Kallstenius Sv. lm. XXI. 1: 78.
Gården tycks, att dömma af ett meddelande, äfven kallas llöln.
Den är belägen vid Bottenhafvet, som där kallas Hölnbosjön.
8) Sjön har i äldre tider haft större utsträckning; se Lex. 6: 372.
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En likabenämnd liten sjö finnes äfven i Dalarna (GS 3 Ö 30),
hvarom nedan; jfr Håsjön (GS 3 Ö 30) Norbärgs sn Vstml. :
Håbron, hvilket senare namn äfven tyder på ett enkelt *Hå(n).
Möjligen bör man ock föra hit Hänsjön Ljusnarsbärgs an, N.
Kopparbärgs bärgsl. Vstml. (GS 2 Ö 31), där n uppfattats som
hörande till stammen. Vid förklaringen af detta namn må först
några ord sägas om de inom den närgränsande Gräsmarks sn
belägna Håtjärn ock Håbärget (GS 1 V 31)'. Tjärnet skulle
kunna tänkas vara uppkallat efter bärget, hvars namn till första
sammansättningsled hade fsv. adj. *här, motsvarande isl. hår 'hög',
som ingår äfven i andra sv. namn; såsom Hettuna, år 1408
skrifvet Hatuna (SD NS II), socken i Håbo hd Upp!., samma
år skrifvet Habo, vidare i Håfjäll Dals1.2, ock slutligen i åtskilliga fsv. personnamn 3. Om förhållandet mellan detta adj.
ock sv. hög (±- *hau3az) se Leffler Ark. 1: 266 f., Bugge Indskr.
s. 454. På samma sätt kunde nog det värmländska sjönamnet
Hån innehålla en med best. slutartikeln substantiverad form
af detta adj.; jfr Blån, Djupen, Lången, Mörken, Bön 0. s. v.
Här ock hvar vid sjöns stränder finnas höga bärg. Sannolikt vore då, att namnet älst tillkommit någon af de två gårdarna Hån, som äro belägna den ena sydväst ock den andra
öster om sjön; jfr namnen å de närbelägna gårdarna Höjden,
Åsen o. s. v. Den förstnämnda af dessa gårdar med namnet
Hån ligger vid foten af en stor ock brant sluttande höjd.
Däremot kunde knappast sjön Hån i Dalarna ha erhållit sitt
namn från någon närliggande gård, utan har, om det värkligen
hör hit, direkt uppkallats efter de omgifvande höjderna; jfr för
öfrigt från trakten kring sjön: Bärgtjärn, Gräsbärgskläck,
Slätbärget 0. s. v. Jag känner mig emellertid mycket tveksam,
om de dalska ock värmländska sjönamnen utan vidare böra
identifieras. En sjö på gränsen mellan Vika ock Sundborn,
som nu kallas Håsjön, hette i fsv. tid Hadesiön (Dipl. dalek.
s. 300)4, ock det är ju möjligt, att en liknande form ligger till
grund för det i Dalarna uppträdande sjönamnet Hån. Däremot
Jfr parallellen Örtjärnarna vid foten af Örbärget (Vstrol.).
Rz s. 287. Jfr äfven gårdnamnen Häbaoka, Häbärg 4 ggr,
Häbärget; se Sv. postortlex. s. 208 (1894).
Lundgr. Språkl. intyg s. 38.
Jfr fno. Hadavik : en stam Ha-; se Rygh NG 15: 324.
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förutsätter det jämtländska sockennamnet Hasio (1347 enl. Styffe
Un.2 s. 380), nu Flåsjö, ett sjönamn, hvilket synes bildat af
I detta sammanhang må inom parentes nämnas, att
adj.
åtskilliga svenska sjönamn äro sammansatta med det med fsv.
*här, isl. hår besläktade hög, adj. ock sbst. : Högsjön (Höge-)2,
Högtjärn (Höge-)3. I Valdem. II:s jordeb. omnämnes en Höghsesyo4. I de flästa fall torde det vara sbst. hög, fsv. ~her, isl.
haugr, som här ingår.
Emellertid göres den här framställda möjligheten till förklaring af Hån minst sagt osäker af den omständigheten, att flera
i Norrland förekommande ortnamn på Hå-, däribland sjönamnet
Hån, Lillhärads sn Härjedalen, tydligen icke utgå från adj. hår
'hög', utan från det norrländska dialektordet hå 'sel, lugnvatten' 5.
Samma ord finnes äfven i no. ock ingår ofta ensamt eller sammansatt i sjönamn, se närmare Ross under Haa ock Rygh NG
14: 205. Det är därför i sig själft möjligt, att något eller några
af de ofvan anförda sjönamnen Hån snarast bör föras till detta
ord. Men i hög grad sann olik blir denna förmodan därigenom,
att såväl Håtjärn som den värml. sjön Hån kunna betraktas som
blotta utvidgningar af de genomflytande åarna, ock det är en sådan
betydelse som i första rummet tillkommer det no. ordet Haa.
Medan jag sålunda för det jämtl. sockennamnet Håsjö till adj.
här 'hög', anser jag det afgjort sannolikast, att de värml. sjönamnen Håtjärn ock Hän böra afledas af det nämnda dialektordet hå, no. haa. Flåsjön i Dalarna utgår däremot som nämnt
från ett äldre Hadeslön.
Hånsvalen hån3sva2len (Han-svalen Hermelin 1818, sannolikt tryckfel för Hån-6 ; Hånsvalen GS 4 Ö 38) Blackstads sn,
S. Tjusts hd Kim. I saknad af äldre former anser jag det vara
lönlöst att mera bestämt yttra mig om ordets härledning. Dock
torde man med ganska stor säkerhet kunna påstå, att senare
Jfr Nordlander Sv. fornm.-för. tidskr. 9: 308.
GS 1 ö 39 : Hyhult, 1 ö 38 : Högseryd, 1 V 37, 1 V 36
4 ggr, 4 ö 35, 1 V 34, 2 V 34, 3 ö 34 2 ggr : Högsfall 1 gg,
3 Ö 33 : Högsjö, 1 V 32, 3 ö 32, 2 ö 31, 6 ö 30.
GS 1 V 332 ggr, 2 ö 31, 1 V 31 : Hög.
VGL 2: 591 (Schlyt. uppl.),
Se härom Nordlander Sv. fornm.-för. tidskr. 9: 308.
Jfr ett liknande tryckfel under Hälen.
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leden är densamma som i svalen (se d. o.), hvarvid dock bör
märkas, att det sjönamn, som nu vanligen skrifves Rossvalen,
bevisligen haft -var- i stammen. Första leden kan väl ej föras
till Hån, där n ej hör till stammen; kanske snarare till Hånsjön (GS 2 Ö 31), Ljusnarsbärgs sn Vstml.
Hårken, se Korken.
Hårsäsen, se Härsåsen.
Räggen Lotter c. 1750 är tryckfel för Kläggen.
Hägern hä4gern eller (af allmogen uttalat) ha4jern 1 (Crmlina
129 [1774], GS 4 Ö 37) Kristdala sn, Tuna läns hd Kim.:
Hägerrum. Namnet är identiskt med no. sjönamnet Heieren
(Buskerud, 2 ggr) ock bör härledas af sv. fogelnamnet häger,
fsv. Imegher (Södw.); jfr isl. hegri m. Säkerligen har på något
sätt sjöns brutna ock sönderklyftade form gifvit upphof till detsamma; jfr fsv. Megrahalsen, en äng i Hammars socken Nke 2.
Samma ord ingår i sjönamnet Jägern (-<-- i Hägern). I fråga
om betydelsen jfr Alken(?), Anden, Gåsen, Kråken, Svan o. s. V.
Äfven erinras om det grekiska källnamnet Kiaaa i Arkadien :
xicraoc 'häger' 3.
HM« hällen eller hägn (»hän», cl. v. S. hän) 4 (Haien
Hermelin 1810, Tham Link. s. 882; Hålen GS 3 Ö 34; båda
dessa former torde bero på tryckfel5), liten sjö i Vånga sn,
Finspånga läns hd Og. Jag anser det sannolikast, att namnet helt
enkelt innehåller best. form af sv. häl, fsv. heal, isl. hån ock
sålunda är ett jämförelsenamn af samma art som t. ex. sjönamnen
Halen, Oxögat, Hjärtasjön, Hjässasjön, Våmbajön 0. s. v.
Häljen har att dömma af den hos Lotter c. 1750 förekommande formen N. Helgen i äldre tider varit namnet å den
sjö, som nu kallas Norräljen, se d. o. ock Söräljen; jfr äfven
Gåräljen. På grund af naturbeskaffenheten hos dessa sjöars
stränder är det sannolikt, att namnet egentligen är en växelform
Enligt två uppgifter; af en tredje uppgift förekommer det, som
om äfven akc. 2 användes.
Vadst. kl. jordeb. s. 220.
3) Fick Bezz. Beitr. 22: 50.
Enligt en meddelare skulle man på grund af allmogens uttal
kunna konstruera en riksspråksform Hären. Enligt en annan uttalas
ordet alldeles så som best. form af häl.
THAM har väl upptagit formen från HERMELIN. Tryckfelet hos
denne senare är af samma art som det, hvilket förekommer vid återgifvandet af namnet Hånsvalen.
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till Haljen, d. v. s. innehåller den synkoperade formen af ett
fsv. *hEelligher : fsv. hal(1) eller ha31(l), motsvarande sv. hall
eller häll. Med afseende på h-bortfallet i inljud se analoga fall

hos Kock Tffll. NR 7: 306 noten. Se närmare under Hällaren
samt Gröcken, älaljen, Skärjen.
Ehuru jag anser denna förklaring vara den sannolikaste,
må dock äfven en annan möjlighet anföras. Den stöder sig på
det faktum, att under vår hedniska forntid sjöar ock andra
vattendrag synnerligen ofta voro föremål för gudomlig dyrkan,
d. v. s. ansågos för heliga, okränkbara, fridlysta ställen'. Härom
bära framför allt åtskilliga sjönamn vittne, särskilt namnen
Hälgasjön (Hälgesjön), af hvilka två förekomma i Smål.2 (GS
2 Ö 38) ock ett i Värml. (GS 1 V 31), jfr äfven Falkman s.
2353. En Helig sjö, äfven kallad Sin
. ederydssjön, omtalas af
Allvin Vestbo s. 143. I Norge är samma namn, fno.
ganska vanligt, se Rygh NG 2: 200, 3: 241. Jfr äfven det ganska
ofta förekommande fht. Fleilig-, Heilagbrunno, hvarom Förstem.
2: 636. Dessa namn äro bildade af fsv. helagher, best. form
he31ghe, isl. hellagr, best. form helgi. Det är ju nu naturligtvis
möjligt, att samma adj. äfven ligger till grund för sjönamnet
Häljen. Jfr i fråga om betydelsen Sottern. Stundom torde anledningen till namnet helt enkelt böra sökas däri, att i närheten
af sjön ett tämpel, en offerplats 1. dyl. funnits; jfr Flelgawater,
insjö på en af Shetlandsöarna, i byars närhet Tor skall ha haft
ett tämpe14.
Slutligen må nämnas, att Fernow s. 11 anför ett Helgen,
att dömma af sammanhanget namn på en i Norge belägen sjö,
genom hvilken Rottnaälfven flyter.
Se Montelius (Ill.) Sv. hist. 1: 207, Mogk Germ. mythol.2 s.
156. Jfr om den äldre bet. af ordet helig Bang i Akad. afh. til S.
Bugge s. 4.
Den ena af dessa sjöar, belägen i Rydaholms sn ock källsjö till den
vid Åhus i Skåne utfallande Hälgeän, tycks att dömma af gårdnamnet
Hjortsjö äfven ha burit detta namn. Gården hette år 1413 Hiortasio
(SD NS II).
8) I fråga om härledningen af namnet Hälgeä. (Krist. län) af adj.
helig hafva betänkligheter uttalats af Steenstrup dRist. tidsskr. 6 R VI.
Man må emellertid erinra sig, att dess källsjö, som of van nämnts, bär
namnet Hälgesjön.
4) Worsaae Mind. s. 292.

252

HELLQUIST, SJÖNAMN.

XX. 1

flählaren häl5laren2 (Hallaren. GS 4 Ö 33; Hallaren Tham
Nyk. ss. 16, 351 torde bero på tryckfel, formen förekommer
åtminstone ej numera i trakten), liten sjö i Ädla sn, Ö.-Rekarnes
hd Sdml. : St. o. L. Hällarenl. Sjön har liksom den i samma
socken belägna Gryten steniga stränder. Ordet är aflett af sv.
hall 1. häll, fsv. hal(1) 1. haal(1). Det förutsätter ett fsv. *Heellir
ock är identiskt med det fao. fjordnamnet Hellir (se Rygh Studier ss. 48, 80). Af fsv. 11931(1), sv. häll äro äfven följande sv.
sjönamn bildade: Hällemaren, Hällingen, Hälltolen, Hällungen
samt Hällsjön (Hälla-, Hälle-)2, Häll(e)tjärn 3, Hällegöl. Namnet
har gamla anor: i Valdem. II:s jordeb. omnämnes Mellesyo i
Faurås hd Hal1.4 Jfr i fråga om bildning ock betydelse närmast
det besläktade Hallaren.
Fsv.
Hällemaren hai3lema2ren (Croelius s. 392 [1748?, 1774],
GS 3 Ö 37) Tveta sn, Aspelands hd Kim. Sjön har klippiga
stränder. Om första leden se Rallaren; i fråga om den senare
(de närbelägna) Maren, Hultemaren, )1e11anmaren.
Hällingen sannolikt häl3liBen2 5 (Hellingen Grau s. 482
[1754]; Hällingen Tham Vest. s. 163), liten sjö i Karbennings
Norbärgs hd Vstml. : sv. hall 1. häll; se Rallaren. I fråga
om bildning ock betydelse jfr närmast Grytingen, Steningen.
WaltOlen 0. Hälltorn, Stora 0. Lilla (Gran s. 524 [1754])
Skinnskattebärgs sn, Skinnskattebärgs hd Vstml., har jag ej
återfunnit å nyare kartor. Första leden är häll (se Hållaren)
ock den andra det icke ovanliga sjönamnet Tolen (Torn), se d. o.
Två små sjöar med detta namn finnas för öfrigt i Skinnskattebärgs sn, men då GRAD' särskilt nämner en sjö Tolen från denna
socken, är det ovisst, om han med Häntolen ock Hälltorn åsyftar
dessa.
Hällungen, Stora, häls1ugen2 (St. Hellungen Tractus Gothoburg. 17346, Tuneld s. 212 [1741]; Hällungen Hermelin 1808,
Jfr äfven det icke långt från sjön belägna Hälltorp.
GS 3 Ö 39 : Hällas», 1 V 37 3 ggr, 3 Ö 37 2 ggr, 4 Ö 37,
1 V 36 4 ggr, 4 ö 36 2 ggr, 3 ö 34, 2 ö 33, 3 ö 33 2 ggr, 1 V
32,2 Ö32 2 ggr, 1 Ö 31,2 Ö 313 ggr, 3 Ö 31, 4 ö 31 : Hälls», 5 Ö 29.
GS 2 V 34, 2 V 32, 1 V 31, 2 ö 31 3 ggr.
VOL 2: 591 (Schlyt. uppl.).
Uttalsuppgift har oj lemnats.
Ingår i J. CEdman Chorogr. Bahus. (1746).
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GS 2 V 35) mellan Ödsmåls ock Ueklums s:nar, Inlands Nordre
hd Bohus]. : Häliesnäs (<— *Hadlungsnees). Sjön har säkerligen
sitt namn af de branta höjder, som stupa ner i sjön; se för
öfrigt Hällaren. I fråga om såväl betydelse som bildning är
Hallungen närmast att jämföra: suffixet -ung är i sjönamn
särskilt vanligt i Bohus!., Dalsl. o. Vg.
*Hälsingen, fsv. *Htelsinger, har utan tvifvel varit namnet
på den sjö i Långareds sn, Kullings hd Vg., som nu enligt GS
1 V 36 kallas Hälsingesjön: Hälsingesvedjan. Sjöns form ger
otvetydigt vid handen, att namnet är bildat af fsv. hals, som i
betydelsen 'trångt vattendrag' ytterst ingår i åtskilliga nordiska
ortnamn, såsom Hälsingör, Hälsingborg, Hälsingland; se utförligare Långhalsen. I fråga om bildningen kan t. ex. sjönamnet
Fysingen jämföras. Den möjligheten, att i sjönamnet det fsv.
personnamnet Htelsing ingår, bör sålunda afvisas.
Härbärgssjön, se llysingen.
Hären hä4ren (Hermelin 1809, GS 1 Ö 37) Gnosjö
Västbo hd Smål. : Härrydi. Namnet, som på grund af gårdnamnets form trots enstafvighetsakcenten måste anses utgå från
ett fsv. *Hffire, bör sammanhållas med namnet Härsjön (GS 3 Ö
40, 1 V 37), äfven ingående i gårdnamnet Härsiötorp (1623)2
Karlskoga sn Vrml. ock motsvarande det i Norge ofta förekommande namnet Hersjoens; vidare med Härån, namn å en från
Haghults sn, Östbo hd, kommande biflod till Lagan, hvilken
förstnämnda å i fsv. tid sannolikt kallats Håra, motsvarande
fno. älfhamnet Håra, no. Mera, som omnämnes af Rygh NG
1: 12, 140, 3: 184 o. s. v.; jfr för öfrigt llärlen, Härsan. Hvad
ordets härledning beträffar, anser RYGII det möjligt, att det no.
älfnamnet är aflett af isl. hårr, hrr 'grå'. Jfr Gråtjärn (GS
1 Ö 31 Vrml.). I betraktande af de ytterst många svenska sjönamn, som bildats af färgadjektiv, synes denna härledning äfven
för Hären vara att föredraga. I alla händelser böra ej dessa
namn etymologiskt skiljas. Dock kan man ej afgöra, om namnet
ursprungligen tillkommit sjön eller den å, som står i förbindelse
med denna. Om vårt sjönamn sammanhänger med det no. älfnamnet Håra, kan det ej — åtminstone direkt — ställas till det
Enligt Allvin Vestbo s. 102; GS 1 Ö 37 har Häreryd.
I en handling, aftryokt i Norask. ark. 2: 745.
Rygh NG 3: 171.
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älfnamn, som ingår i landskapsnamnet Härjedalen, fao. Heriardalr : Sorla, nu Härjån, hvarom senast Modin Sv. lm. XIX. 2:
30. Ett älfnamn "Her eller *Herja har äfven funnits på norsk
botten; se Rygh NG 14: 358. — Fsv. *Håre.
Härlen hä3rien2 1.1 hä4rien (GS 2 Ö 39), liten sjö i Härlunda sn, Allbo hd Smål. Socknen, hvilken i nyare tider utbrutits ur Torsås, är uppkallad efter frihärrskapet Härlunda
eller Herrelund, hvilket på 1-600-talet upprättades för släkten
Båt (Höjer 2: 306). Att dock namnet Härlunda, hvaraf genom
folketymologi Herrelunda, är betydligt äldre, synes mig höjt
öfver allt tvifvel. Dock kan ej med bestämdhet sägas, om det
bildats af en äldre sjönamnsform Här- (se Hären) ock sbst. lund
eller af sjönamnet Härien ock det i ortnamn synnerligen vanliga
-unda (se !Juden), hvilket icke alltid visar hän på ett sjönamn
på -und, utan stundom endast tyckes utmärka, att gården är
belägen vid en sjö. Huru som hälst föreligger här ett namn, som
på det närmaste sammanhänger med följ. sjönamn. Om dess äldre
form är Häri-, bör ordet med afseende på afledningen jämföras
med sjönamnet örlen (: ör). Skulle gårdnamnet däremot vara
bildat af stammen här- ock lund, har 1 från detta öfverfcirts
till sjönamnet; jfr analoga fall under Hviten, arten. För att
emellertid 1 egentligen tillhör stammen talar namnet Htirlsbodasjön (GS 2 0 32) Nke : Härlsboda, hvilket gårdnamn ju i sin
tur kan förutsätta ett sjönamn Hari-.
Härsan här3san2 (SGU Aa 100: 4, GS 6 Ö 31) Ösbygarns
sn, Långhundra hd Uppl. : Härsby. Sannolikt har sjön i äldre
tider hetat Härsen (= Härsjön, se Hären), hvilket blifvit Härsan
på grund af inflytande från Tärnan. Eller också är suffixet -si;
se särskilt Ymsen
fsv. Ymai).
Härsåsen här3så2sen (Hårsäsen GS 2 Ö 33; tydligen tryckfel), liten sjö i Finneröja sn, Vadsbo hd Vg. Senare leden är
sv. ås, fsv. ås ock har afseende på den ås, som stryker förbi
sjön; jfr de vid eller i närheten af den samma belägna gårdarna
Bärgåsen, Löfåsen, Nolåsen, Sandåsen, Skallåsen. Sjönamnet
är sålunda bildat som Oppåsen; se äfven isen. Om första leden
kan i saknad af äldre former intet bestämt sägas. Möjligen
ingår här ett Härs- (jfr Hären, Härsan) eller kanske äldre Hälgs1) Enligt annan uppgift.
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(jfr Hällen); äfven andra möjligheter äro tänkbara. Det är för
öfrigt icke omöjligt, att här sjöns ursprungliga namn ingår
(Hären? Hällen?). I så fall kan erinras om sjönamnen Tostholmen (: Tussered) samt Enehagen (: Enebo), där senare leden
älst antagligen icke syftat på sjöarna.
Hästestruten häs3testru2ten (GS 1 V 34), liten sjö i Högsäters sn, Valbo hd Dalsl.; i dagligt tal kallad Struten. Om
ordets senare led se d. o. Med djurnamnet häst äro för öfrigt
följande sjönamn bildade: Hästasjön (OS 1 Ö 39), Hästsjön',
Hästefjorden (OS 1 V 34), Häst(e)tjärn3, Hästgölen3; jfr fsv.
gårdnamnet licestbtekkin (1480)4. Synonyma namn äro Horssjön (GS 5 Ö 33), Horsasjön (3 Ö 40), Horsfjärden (5 Ö 33)
i Östersjön : sv. fsv. hors. Se äfven under ?Karen.
litittsjön, se Görviilln.
-höfden utgör senare leden i några sjönamn såsom El-,
Full-, Ljuster-, Nätter:, Sill-, Svarthöfden. Om ordet är en omljudsform till fsv. hovup (se Hofden) eller utgår från fsv. hövop,
-it, got. haublp, kan ej afgöras. Om ordets betydelse i de
särskilda sjönamnen se dessa. Då jag för Nätter- ock Sillhöfden
såsom fullt säker framställt den tolkningen, att de första sammansättningslederna innehålla älfnamn, må särskilt betonas, att äfven
i flera fht. ortnamn det motsvarande haubit användes för att
beteckna källan till floder. Jfr Kaltenbahhes houbit, Horiginpahes houpit m. fl. (Förstem. 2: 704). Det är väl därför möjligt,
för att icke säga sannolikt, att äfven i öfriga namn på -höfden
älfnamn ingå, ehuru de icke blifvit bevarade till vår tid. I
öfrigt erinrar jag om sjönamnet Åmänningen, hvilket med afseende på sin bildning ganska mycket påminner om de med
-höfden sammansatta namnen.
Höfvern hö3ver2n 5 (eller hö4vern 6) (Lotter c. 1750, Hermelin 1810, Widegren 1: 592 [1817], Tham Link. ss. 40, 717, GS
3 o. 4 0 35), stor sjö i Ö. Ryds., Björsäters m. fl. s:nar Og. :
Höfversby (vid norra stranden, i Örtomta sn). Detta gårdnamn
GS 1 V 37, 2 V 36.
GS 2 V 34, 1 V 32, 1 ö 31 2 ggr.
GS 3 ö 40, 4 ö 35.
4) Vadst. kl. jordeb. s. 186.
Från Björsäters sn har jag dessutom erhållit uppgiften Ho'fva'rn.
Från ö. Ryd; dock torde akc. 2 vara afgjort öfvervägande i
sjöns närmaste omgifningar.
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eller i alla händelser ett af sjönamnet bildat sådant skrifves år
1382 Höfuirsböle (SR? nr 1729), år 1389 Höwrisböle (anf. arb.
nr 2411) samt år 1391 Höwersböle (anf. arb. nr 2538); därjämte omnämnes år 1382 Hyfuirbo vadha (anf. arb. nr 1729).
Sjön har alltså i fsv. tid sannolikt hetat *amin Med afseende
på r i Höfuirsböle o. s. v. (för Handa-) erinras t. ex. om fsv.
Dovirstorp : *Dovir (se Dofvern; se för öfrigt afd. II). Höfvern
är nära besläktat med no. sjönamnet Hoveren, anfört af Rygh NG
2: 416. Då åtminstone den svenska sjön har bärgiga stränder, är
det sannolikt, att namnet till grundord har någon af de under
lInfvan anförda bildningarna af stammen huf- med betydelsen
'höjd', jfr t. ex. no. hov n. 'liten hög'. Sjönamnet skulle alltså
på modernt språk snarast återges med 'bärgsjön' 1. dyl. Jfr det
besläktade Hnfvan samt Bringen, Fjällen, Kinnen o. s. v. I
fråga om såväl bildning som betydelse erinras om sjönamnet
Hällaren.
Emellertid kan den fsv. formen äfven ha lytt Howrir; jfr
Höwrisböle ofvan. För no. Hoveren antager också Rygh NG
IV. 2: 85 ett fno. *Hyfrir. Ett ort- ock sjönamn Hovren förekommer ytterligare minst två gånger i Norge. I anförda arbete,
som blef mig tillgängligt först sedan manuskriptet till denna art.
inlemnats till tryckeriet, för &TOGE de norska sjönamnen till fht.
hovar 'puckel', en etymologi som ytterst sammanfaller med min
härledning ock för hvars riktighet de norska naturförhållandena
tala. Med dessa namn förbinder jag äfven sjönamnet Hofran
(uttalat hft3vran2) Dalarna.
Den i SRP nr 1225 från år 1376 anförda formen Hu.wdhran,
hvilken enligt samma arbetes register skall åsyfta sjön Höfvern,
är säkerligen på ett eller annat sätt fördärfvad.
Högsjön, se Hån.
Höksjön, se Svalen.
Heden, Öfre o. Nedre, väl hö4len (GS 1 V 34) Skålleruds
sn,' Nordals hd Dalsl.; egentligen best. form af ett ord motsvarande fsv. hyl m. o. f., isl. hylr, sv. dial. hölj (hvars j uppkommit
från oblika kasus); jfr närmast namnet å den i samma sn belägna sjön Näsöl (-4- Neashyl), vidare sj önamnen Höllen samt
Höljesjön (GS 1 V 34). Samma ord ingår äfven i det sjönamn,
som ligger till grund för sockennamnet Hölsiö ([1397] Styffe
Un.2 s. 167), nu Hultsjö Västra hd Smål., samt det af Rygh
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NG 14: 259 ponerade fno. älfnamnet *Hyl ock det anf. arb.
IV. 2: 230 konstruerade sjönamnet Hylir, nu Holeren.
Rönen, Stora, höl4ln (GS 5 Ö 29) Hållnäs sn, Olands hd
Uppl. Sjön lär vara ganska djup. Namnet är liksom Hälen
egentligen best. form af ett ord motsvarande fsv. hyl 'djup vattensamling', sv. dial. hölj. Det långa 1 har uppkommit i sammansättningen Storhöln, såsom sjön äfven kallas. Besläktat är för
öfrigt namnet å den socken, där sjön är belägen; se Hållen.
Höningen hö3niBen2 (GS 1 V 32), liten sjö i Gillbärga ock
Stafsnäs S:nar, Gillbärga hd Vrml. Sannolikt ingår här djurnamnet höna, fsv, höna; jfr det däraf bildade no. älfnamnet
Heinal ock sv. Hönesjön (GS 2 Ö 40 : Hönetorp, hvilket gårdnamn tyder på ett ursprungligen enkelt sjönamn *Hone); vidare
sjönamnen Svalhanen, Hanesjön2, Hansjön3, af hane kupp'4.
Jfr för öfrigt Anden, Gåsen, Svan samt i fråga om bildningen
Itysingen ock det under Svan omtalade jämtl. sjönamnet Svaningen.
Emellertid må som en visserligen svag, men alltid tänkbar
möjlighet framhållas, att man här kunde ha vattendragsnamn med
ungefär samma innebörd som Sången ock därunder anförda namn.
En stam hön- står i samma afljudsförhållande till lat. eanere
som is!. gåla till gala; jfr den af Detter-Heinzel PBB 18:
547 framställda, dock mycket osäkra etymologien af isl. gudanamnet Minis (: isl. *håna 'sjunga'). Om denna härledning
af Höningen är riktig, är det snarast en afledning af ett älfnamn *Höna = no. Hona. Jfr t. ex. Rämmingen.
Hörken, Norra 0. Södra, hör4ken (h6r4an) (Nora bergs].
s. 63 [1791], Hermelin 1803, GS 2 Ö 31), tämligen stora sjöar i
Ljusnarsbärgs sn, N. Kopparbärgs bärgsl. : Hörken, Hörksviken.
Sjöarna hafva i allmänhet mycket branta ock bärgiga stränder.
Efter sjön är den från N. Hörken upprinnande Hörksälfven uppkallad, så ock Hörktjärn. vid S. Hörkens nö. strand. Den fsv.
stammen har väl varit *Hyrk-, omljudd form till det Hork-,
som ingår i sjönamnet Horken, alltså samma stam som i det
där anförda fsv. Hyrklotorp. Eller föreligger här en stam
Rygh NG 1: 5, IV. 2: 233, 14: 326.
GS 3 Ö 34 samt i örkelljung sn Skå., Falkm. s. 203.
GS 4 ö 34, 6 ö 30.
Jfr gårdnamnon Hansjö Orsa sn Dalarna ock Hansjötorp Floda
sn Sdml.
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higrk-, som regelbundet öfvergått till hörk? Jfr de skånska
ortnamnen Hör <— äldre Hörg, Horgh, Hörby <--Hörgby 1. Grundordet har säkerligen betytt 'stengrund o. d.'; se för öfrigt Horken.

Hörnan hö3rnan2 (GS 6 Ö 31) Söderby-Karls sn, Lyhundra
hd Uppl. Namnet är liksom så många andra uppländska sjönamn egentligen oblik kasus af en n-stam, alltså här ett fsv.
*Hyrne2, bildat med suffixet lan- af sv. fsv. horn n. ock syftande
på sjöns kantiga form; jfr i första rummet fsv. sjönamnet Dmhyrnsa, hvarom under Trehörningen, vidare Hörnen, Hörningen,
Trehörningen samt Hornen, Hornsjön3, Horntjärn4, fsv. älfnamnet Horna (SD V från 1346) Alvastra Og., det mytiska älfnamnet Horn i Grögaldr samt fno. älfnamnet Hyrna (Rygh
NG 1: 5).
Hörnens (GS 3 Ö 30) Tvings sn, Medelstads hd Blek.,
nära sjön Hornen; af sbst. horn n., se Hörnan.
Hörningen hörsnigen' (Hermelin 1804, SGU Aa 5: 33, GS
4 Ö 32) Gillbärga sn, V.-Rekarnes hd Sdml. : Hörningsnäs.
Samma namn har väl äfven burits (ock bäres möjligen ännu?)
af den sjö, som å GS 1 V 32 kallas Hörningssjön Vrml. Formen
har i båda fallen giffit upphof till namnet, som för öfrigt är
identiskt med fno. personnamnet Hyrningr, en af kämparna i
slaget vid Svolder. Se för öfrigt Hörnan. Till betydelse ock
bildning kan sjönamnet Krökingen jämföras.

Idlången i3d1oB2gen (Hermelin 1804, GS 4 Ö 32), lång,
smal sjö på gränsen mellan Länna ock Åkers s:nar, Åkers hd
Sdml.; nära sjöarna Ek-, Kärrlången. Detta namn kan knappast
härledas från något annat ord än fisknamnet id, om hvilket se
närmare Heliga. Etymol. bemerk. s. X. Härför kan i sin mån
tala den omständigheten, att i sjöns närhet ligga två sjöar med
namnet Mörtsjön. En fullständig analogi erbjöde för öfrigt
Asplången (3), där fordom ymnigt med (fiskslaget) asp föreFalkm. s. 56, Kock Sv. lm. XII. 7: 16 not 3.
Däremot torde namnet icke innehålla best. form af sv. (dial.)
hörna, fsv. hyrna f.
2) GS 1 Ö 39 2 ggr : Horn 1 gg, 1 Ö 38, 4 ö 38 : Horn, 1 ö

36, 3 ö 34, 3 ö 33, 2 V 32.
4) GS 2 V 32, 1 Ö 31.

5) Uttalsuppgift har ej lemnats.
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kommet; men jag fasthåller vid mitt förut framställda påstående,
att detta namn i stället som första sammansättningsled har en
form af trädnamnet asp (se under Asplången). Fisknamnet id
ingår äfven i Idetjärnet (GS 1 V 34) Ryrs sn, Sundals hd
Dalsl. nära Idvattnet 1. Enligt Lundberg Sv. insjöfiskarnas
.utbredning s. 33 förekommer iden bl. a. i Bohuslän ock Dalsland. Däremot saknas i nämnda arbete uppgifter om att den
äfven är tillfinnandes i den trakt, där sjön Idlången är belägen.
Men då den uppträder i Mälaren, är det ju ej osannolikt, att
.den äfven funnits eller finnes i närgränsande sjöar.
If- är en stam som förekommer i några sydsvenska sjönamn ock som torde förtjäna ett särskilt omnämnande:
Ifösjön (Ifvösjön), mycket stor sjö i Villands hd Skåne:
-Ifö, Ifvetofta. Ifö skrifves i fsv. (fda.) tid 1110 2, Iffueö 3, år
1624 Iffö4; Ifvetofta år 1319 Ywwtoffte 5, är 1345 Yflotoffte5,
år 1379 Yfvatofta 3, år 1434 Ywetofta3, år 1551 Iffuetoffthe6.
Det i detta senare namn förekommande y bör väl här som ofta
annars fattas som tecken för långt i-ljud. Dessa båda ortnamn
visa enligt min mening med bestämdhet hän på ett fsv. (fda.)
sjönamn *Ive, isl. Ife. Efter detta har den stora i sjön liggande
ön uppkallats på samma sätt som Bolmsö efter Bolmen, fsv.
Hallar» efter Hallaren, Yngö efter Yngen. Namnen Ifö ock
Ifvetofta äro sålunda icke, som Falkm. s. 146 antager, bildade
af personnamnet Ivar. Namnet Ifvetofta är bildat som fsv.
Bringatofta (af sjönamnet *Bringe, se Bringen) ock Jeelun(a)tompta (af sjönamnet Jällunnen).
Ifvesjön (GS 1 V 38) Torups sn, Tönnersjö hd Hall. :
Ifås. Äfven här föreligger säkerligen ett gammalt sjönamn
'tve, hvaraf Ifås bildats liksom t. ex. Greeksäsar af Greeken,
fsv. Lyghnis äsa af Lygnen 0. s. v.
För öfrigt känner jag icke en dylik stam från namn på nordiska vattendrag. Man kunde förmoda ett sjönamn "'pir i fsv. Idesdall
på' gränsen till Värend (SD 3: 484) ock Idheshult (SD NS 2: 472),
nu Ideshult, Hjorteds sn Kim, nära två små sjöar; men enligt Lundgr.
Sv. lm. X. 6: 125 ingår här snarast ett personnamn.
Valdem. II:s jordeb. s. 51.
3) Styffe Un.2 s. 73.
4) Falkm. s. 100.
5) SD; Falkm. s. 146.
6) Falkm. s. 146.
Sv. landsm. XX. 1.
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3) Ifvesgöl (GS 3 Ö 40) Sillhöfda sn, Medelstads hd Blek.
Detta namn synes visa tillbaka på ett gammalt sjönamn
en växelform till *Ive ofvan. Ivir förhåller sig till *ive liksom
t. ex. fsv. sjönamnen *Getir till *Gete (Se Getaren ock Geten)„
*vipir till "Vipe (se Vien), */Elptir till */Elpte (se Ältaren ock :kilten),
tho. sjönamnen Aspir . till Aspi, fjordnamnen Be5ir till Be5Po. s. v. Efter vanliga analogier skulle detta *ivir, om det kommit att förblifva osammansatt, ha utvecklat sig till nsv. Ivaren,
ett sjönamn som äfven förekommer i Og., men som jag dock
icke obetingat vågar föra till här behandlade sjönamnsstam.
Dessa sjönamn böra väl sammanhållas med flodnamnet isl.
Ifa (Krakumål 4)2 ock med namnet å den aldrig tillfrysande
ån iflng (Vaf pr. 16), som skiljer gudarnas land från jättarnas.
Man tänker snarast på släktskap med mht. ifer m. (= ty. eifer,
urgerm. "if-ra-. Namnet skulle då betyda
sv. lånordet ifver)
'liflig, rask, häftig' 1. dyl.; jfr t. ex. Leken, Nimmern, Svinnaren.
Dock är det icke alldeles säkert, att betydelsen af ty. eifer i
äldre tider varit fullt densamma som nu'.
Igelkotten i'gelkot'ten (SGU Aa 22: 55) Bettna sn, Oppunda hd Sdtril. Namnet innehåller sv. igelkott, fsv. ighulkutter, isl. igulk2ttr. Jfr med afseende på bildning ock betydelse t. 'ex. Bjuren, Igeln.

Igeln.
1) 13gel2n (GS 3 ö 33), liten sjö delvis inom Svännestads
sn, Skyllersta hd Nke.
.2) (Iglen Lex. 3: 293) Hällstads sn, Ås hd Vg. Jag har
icke på kartan kunnat upptäcka någon sjö med detta eller lik-,
ilande namn, ej häller erhållit uppgift om någon sådan.
Ig1en förekommer äfven ett par gånger som namn på tjärn i
Norge; en enstaka gång finnes äfven Iglo, som älfnamn (Rygh NG
1: 97). I sammansatta sjönamn uppträder ordet synnerligen ofta i
Sverge som i Norge; i Sverge uti Igelsjön (Igla-, Igle-)4, IgelRygh Stud. s. 80.
i ffu enl. Wisen Carin. norr. 1: 62; andra handskrifter hafva
dock i mö6u.
Se Kluge Et. wb.6
GS 1 (5 39 2 ggr, 2 Ö 38, 1 V 37, 3 Ö 37, 1 V 35, 4 Ö 33,
4 Ö 31, 5
312 ggr, 5(5 30, 6 ö 30.
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vattnet (GS 2 V 35), Igeltjärn (o. s. v.)1, Igelviken (5 Ö 32);
jfr gårdnamnet Eglebeek (1548), nu Hjulbäck, Nås Dalarna2.
I de flästa fall betyder namnet säkerligen 'sjö (o. s. v.) där (en
myckenhet) iglar finnes'. Detta gäller med säkerhet Igeltjärn
i Rättviks sn Dalarna (Lex. 5: 551). Samma betydelse kan äfven
tilläggas det enkla namnet Igeln, om nämligen detta — liksom
fallet tycks vara med åtminstone ett norskt tjärnnamn 3 — utgår från en äldre n-stam *Iglo. Om däremot det svenska sjönamnet helt enkelt innehåller bestämda formen (utan afledning)
af sv. igel, fsv. ighel (? Södw.), har det snarast afseende på
formen. Den senare möjligheten är dock allt annat än sannolik..
Jag ansätter alltså hälst ett fsv. *Ighle, d. v. s. 'igelsjön'.
Emellertid må som en annan möjlighet nämnas, att sjönamnet
kan vara bildat af ett ord motsvarande isl. igull ni. 'igelkott'.
Härför kan sjönamnet Igelkotten tala, äfvensom (?)gårdnamnet
YgulsbEek (1325), nu Hjulbäck, Leksands sn Dalarna4.
*Elaren, fsv. *Ilir synes böra förutsättas som äldre namn
på den sjö, som GS 1 V 37 kallas naresjö, ldala sn, Fjäre hd
Hall. Såväl detta sjönamn som iltjä.rn (GS 2 V 34) Bohusl. kan
vara bildat af sv. il m., fsv.
Södw.) n. 'häftig vindstöt'
o. d., sidoform till fsv. i, isl. d15. Man kunde dock äfven
tänka på att sammanställa ordet med fao. gårdnamnet Ilabeek,
nu Ilebeek, hvilket Rygh NG 1: 105 för till no. ila 'källsprång'.
Äfven erinras om fht. Ilaha, ty. Reell, biflod till Lech, Förstem.
2: 828.
Iljan nal:0 (GS 3 Ö 32) Glanshammars o. Ödeby s:nar,
Glanshammars hd Nke : njansjö. Sjön kallas hos Hermelin 1803
njansjön. Namnet synes utgå från ett fsv. *nia, Olik kasus
till ett In. Detta anser jag vara atiett af fsv. il, pl. niar,
f. 'fotsula, fotblad', isl. il o. s. v., hvilket ännu kvarlefver i Dalarna (Hz). Alltså är det ett jämförelsenamn, syftande på sjöns
form ock att jämföra med sjönamnen Bastfoten, Halen o. s. v.
GS 1 V 37, 2 Ö 34, 1 V 33, 1 V 322 ggr, 2 Ö 322 ggr, 1
V31 3 ggr, 1 Ö 31 2 ggr, 2 Ö 31, 3Ö31.
2) Dipl. dalek. 3: 75.
3) Rygh NG 1: 97.
4) Dipl. dalek. 1: 13.
b) Jfr det is!. mytiska namnet 2livagar, möjligen 'de af ilingen
piskede elve' (F. Jönsson Sa. E. s. 218); samhörigheten är dock mycket
osäker.
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samt ännu närmare med Sålevattnet, hvarom se under Socken.
I fråga om bildningen erinras om Gäfjan, Göljan o. s. v. —
Fsv.

Illern.
1131er2n (Illaren Crxlius s. 392 [1748?, 1774]; Illern
Creellus s. 129 [1774], Hermelin 1818, GS 4 Ö 37) Mörlunda sn,
Aspelands hd Kim.
114mm (GS 2 Ö 36) Säby sn, N. Vedbo hd jkgs
dock i Og.
Det förstnämnda förutsätter tydligen ett fsv. *Mir, en ja-afledning af adj. sv. dial. 111, fsv. lider, isl. Mr 'ond, fördärflig'
o. d. Det är sålunda bildat som fsv. *Bvellir (se 'Dillen), Lyghnir (se Lygnern) o. a.' Det andra sjönamnet, fsv. *Eder, innehåller nom. sg. mask. af samma adj.; jfr i fråga om bildningen
Båfven, Vrången o. s. v. Af samma ord kommer också Illersjön.
(GS 2 Ö 34) Motala sn, Aska hd Og. : Mersjö. Detta gårdnanin
skrefs år 1405 Illasyo (SD NS I), det är alltså sjöns gamla
namn, bildat som Bredbvesyo, Huitasyo 0. s. v. Med orätt ser
Lundgr. Sv. lm. X 6: 125 här ett personnamn Me. År 1500
kallas gården Mesyöö2. Hit höra äfven Mevatten (GS 1 V 35)
Bohusl. ock Metjärn (2 V 34), no. älfnamnet Maaen, hvilket
Rygh Personnavne s. 175 för till samma adj., samt no. älfnamnet Ilka3, bildat med det i namn, på nordiska vattendrag vanliga suffixet k. Då man vidare känner, huru ofta gårdnamn på
-ås äro afledda af sjönamn (se t. ex. Greeken), är man böjd att
antaga, att Meråssjön (GS 1 Ö 37) Båraryds sn Smål. i äldre
tid hetat flimr(n). Gården kallades år 1447 Illeraas4. I fråga
om betydelsen böra alltså sjönamnen Båfven, Envetten, Parsen
o. s. v. jämföras; äfven erinras om no. Styggaaen (Rygh Personnavne s. 175). Dock må påpekas, att hvad 2 beträffar, denna
sjö är mycket liten, vidare icke i något afseende besvärlig, blåsig,
svår att befara 1. dyl. Emellertid kunna i forna tider naturförhållandena ha varit olikartade, ock för öfrigt kan väl en tillDärmed vill jag dock ej säga, att icke afledningen kunnat vara
så beskaffad, att omljud måste uteblifva, därest stamvokalen varit mottaglig för sådant; jfr t. ex. mEgir (se Mälaren).
3) Rygh NG 3: 304.
Vadst. kl. jordeb. s. •25.
4) Vadst. kl. jordeb. s. 164.
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raffighet — en olyckshändelse 1. dyl. — ha gifvit upphof till
namnet.
Immeln im3mel2n 1 (Imell från 1624 Falkm. s. 251; Immein Lotter c. 1750, Hermelin 1809; Immelen GS 2 0 40;
Immel-siön Tuneld s. 225 [17411, stor sjö mellan Ö. Göinge ock
Villands h:der Skåne. Ordet hör först ock främst tillsammans
med Immen 1. Sjönamnsstammen im- är naturligtvis identisk
med den under Rö- ock ilgsimmen uppvisade fsv. sjö- ock ånamnsstammen im- ock hör tillsammans med det fno. älfnamnet fm(a),
som enligt Rygh NG 3: 108 kan spåras i no. gårdnamn. Här
föreligga tydligen bildningar af det adj. fsv. 'imber, isi. imr
'mörk', som ingår i isl. imleitr 'mörklätt', fmr, namn på en
jätte (Vafpr. 5), fma, namn på en trollkvinna 2, im n. 'stov eller
hvad der begger sig saaledes over en ting, 'at den derved fordunkles' Fr., samt möjligen också sv. imma 'ånga', bvilket i så
fall stode i afljudsförhållande till fsv. ömber, isl. eimr 3, hvaraf
sjönamnen Emmern, Emsen, Ämmern, fsv. Eem 'Ämån' uppkommit; jfr äfven irumen 2. Imma: imr = dimma: dimmr. I
fråga om Immeln ock Immen kan ej afgöras, om det är betydelsen 'mörk' eller 'dimmig' som ingår i namnen. Om den
sistnämnda sjön har jag erhållit den uppgiften, att den är synnerligen dimmig, hvadan äfven min meddelare 4 tänkt på samhörighet med imma. Samma osäkerhet gäller sjönamnet Dimlingen. Med afseende på betydelsen 'dimsjön' jfr äfven sjönamnen Gufven, Gäseli(?), Åmmelången, Ångsjön m. fl. Om
sjönamnet Misteln är bildat af ett ord motsvarande isl. mistr
'dimma, mörker' — hvilket dock är mycket osäkert — är detta
namn äfven i fråga om bildningssättet fullt analogt. Se för öfrigt
i fråga om sjönamnsbildningar på -(x)1 af adj. under Teden (fsv.
'Tidhil : Tidhilsaater, nu Tegelsäter), Yngaren (fsv. 'Ingil, 'Yngil
:fsv. Ingellsdaall, Yngilsdhal). För betydelsen 'mörksjön' erbjuda sig för öfrigt parallellerna Mörken, Svarten o. d. samt
Det i Skåne ofta hörda uttalet im4meln torde icke förekomma
bland allmogen i trakten.
Bugge Stud. 2: 329.
Jfr Bugge PBSB 24: 442 f. Däremot anser Nor. Aschw. gr. §
103, 1, att imma är direkt afiett af ömber, hvarvid ö öfvergått till i
framför dubbelkonsonant.
Pastorn, fil. kand. K. LINDSTÅN.
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det till bildningen närstående sjönamnet Hummeln. — Fsv. Imil
(= isl.
Immen.
1) im3men (GS 2 Ö 39) Ryssby sn, Sunnerbo hd Smål., enl.
uppgift »omgifven af skog ock sten; di mm ig»; se ofvan.
im4men2 (iman) (Immen Lotter c. 1750, Hermelin 1803,
GS 2 Ö 32; Imsjön Dahl Carlssk. Soehn [1779]1) Karlskoga
bärgsl. Vrml. : Immen, så redan 1590 2, men år 1583 skrifvet
Emmen 2.
Samma ord anser jag äfven med säkerhet ingå i sjönamnen Rösimmen, Älgsimmen, likaledes i Karlskoga bärgsl.;
se närmare dessa ord.
Vid förklaringen af detta namn utgår jag från det faktum,
att den efter Im'inen 2 uppkallade gården 3 åren 1583, 1584
skrefs Emmen. Här föreligger alltså ett fsv. sjönamn * me,
motsvarande isl. Eim en n-stamsutvidgning af det "Ember,
som återspeglas i nsv. sjönamnet Ämmern, ock en växelform
till det *Emir, som ligger till grund för sjönamnet Emmern; jfr
Emsen ock Ämån (fsv. Eem). Den nuvarande uttalsformen med
i bör förklaras på samma sätt som målets im i förhållande till
isl. eirnr 4. Äfven erinras om uttalet im3sen2 (jämte em3sen2)
af Emsen 2. Vidare finnes i Lillhärdals socken Härjedalen en
sjö Orrmosjön, som i älsta tider skall ha hetat Imen, hvilket
namn ännu bevaras i ett ordstäf (men år 1690 skrifves Emen!)5,
samt likaledes en sp Imen i Ängersjö .kapellag Härjedalen6.
Om nu Immen 1 (ock 3) är att direkt föra hit eller till
den afljudsform im-, som synes uppträda i Immeln, kan naturligtvis ej afgöras. För den sista möjligheten talar, att Immen 1
ock sjön Immeln ligga jämförelsevis nära hvarandra. Direkt
kunna under inga omständigheter de båda sjönamnen Immen
sammanställas af den grund, att deras namn uttalas med olika
akcent. Jag har också föredragit att föra Immeln ock Immen 1
omedelbart tillsammans. Med afseende på den senare sjön må
1)

Norask. ark. 2: 406.
2) Norask. ark. 2: 443, 422 f.
Jfr t. ex. gårdnatnnen Alkvåttern, Kvåggen, Kålungen o. s. v.
af likalydande sjönamn.
Jfr Ballstenius Sv. lm. XXI. 1: 140.
Se Modin Sv. lm. XIX. 2: 128.
Modin Sv. lm. XIX. 2: 247.
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nämnas, att i samma socken den för sitt synnerligen mörka
vatten bekanta Svartesjö är belägen.
husen, se Emsen 2, Yinsen.
Ingfasten ig3fas2ten 1 (GS 2 Ö 31), liten sjö i Grythytte
sn o. hd Vstml. Ordet innehåller säkerligen det i fsv. tämligen
vanliga personnamnet Ingefast2 ock har snarast uppstått genom
ellips ur Ingfastsjön. För öfrigt hänvisas till (de likaledes
vstml.) Asmund ock iskiln samt Janhåksen, Pärhåksen; jfr Haraldssjön, Håkansjön o. s. v. Vidare erinras därom, att i sjöns
omedelbara urhet Notbindare- ock Skomakaretjärn äro belägna, hvilkas namn i viss mån äro analoga med Ingfastsjön.
Innaren in3naren2 (Innar[e]n Lotter c. 1750, Rogberg ock
Ruda s. 293 [1770], Hermelin 1809, GS 2 Ö 38), tämligen stor
sjö i Norrvidinge hd &Al.; djup ock stormig enligt Tuneld
III. 2: 787 (1832). Namnet förutsätter ett fsv. Innir. Jag
har hört det förklaras såsom betydande 'sjön innanför Hälgasjön', ock denna tolkning är kanske riktig. Stammen vore i
så fall densamma som i fsv. indre, isl. innri, fsv. sv.. innan
0. s. v. Jfr de af likartad anledning uppkomna sjönamnen fsv.
Midhlunger (se Mällingen), Nedingen, Yttern, Ofvansjön o. S. v.
Emellertid kan ordet äfven sammanställas med no. älfnamnet
Inn(a)3, för hvilket en analog förklaring väl icke passar. Knappast har dock någon af de mycket obetydliga åar, som stå i
förbindelse med sjön, haft ett sådant namn, hvaraf då *Innir
enligt vanliga analogier skulle bildats. Detta no: älfnamn Inna
kan etymologiskt sammanhänga med det f ht. flodnamnet Inda,
nu die Inde, biflod till Roer, hvarom se Förstem. 2: 834. Sannolikast böra alltså samtliga dessa germanska vattendragsnanin
hållas tillsamman ock förenas under gemensam stam *ind- = ieu.
ent- (i gr. avT65, lat. intus?). — Fsv. *Innir.
Isakstjärn, se Janhåksen.
Islingen i3sligen2 (Allvin Mo s. 50, GS '2 Ö 36) Frinnaryds
sn, N. Vedbo hd Smål. : Isaryd. Denna gård nämnes under
medeltiden från år 1380 (SRP nr 1499). Det är alltså troligt,
att sjön i fsv. tid hetat *ise. Suffixet -Ungen har sålunda tillagts
Namnet skall enligt uppgift ha långt a-ljud i andra stafvelsen.
Månne ej slutet a-ljud (a) åsyftas?
Ex. se Lundgr. Sv. lm. X. 6: 128.
Anfört af Rygh NG 3: 433, IV. 2: 96.
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i senare tid, såsom fallet varit med t. ex. sjönamnen Grytingen,
Hisingen, Vinningen, Yxningen; jfr äfven under Yeekeln. Ordet
betyder 'issjön' : fsv. is, isl. issj jfr Isasjön (GS 1 V 36, likaledes af äldre dse?), Issjön' samt fno. älfnamnet Isa (Rygh
NG 1: 293): Hit bör äfven föras sjönamnet Issan (GS 3 Ö 29)
Amsbärgs sn Dalarna, hvilket utgår från ett Isak', liksom namnet å den något nordligare belägna sjön vausan motsvarar ett
fsv. Vansio. Föga sannolikt är däremot, att stammen står i
afljudsförhållande till is!. eisa 'rusa (fram)' o. d.; jfr sskr.
ecati 'slungar, tränger fram' o. s. v. Alldeles felaktig är sammanställningen af det utan tvifvel keltiska flodnamnet Isar, biflod till Donau, med germ. ordet is-2. Beträffande betydelsen
'issjön' kunde erinras om ital. Fiume di Ghlaceio, 'isflod' på
Siciliens sydvästra kust, i äldre tid Gela 3.
Nu antager emellertid Lundgr. Sv. lm. X. 6: 138, att i fsv.
Isaryd mansnamnet Ise4 ingår. Om detta är riktigt, måste sjönamnet Islingen, som naturligtvis ej kan skiljas från gårdnamnet, förklaras som en slags subtraktionsbildning af samma art
som t. ex. Addaren (: Addeboda : personnamnet Adde). En synnerligen god parallell erbjöde äfven sjönamnet Dädlingen. Att
denna sjö i fsv. tid hetat Daadesio, framgår af det så lydande
namnet å den socken, där sjön är belägen. Ofvan (s. 98) har
jag ej kunnat framställa någon härledning af detta namn. Det
är mig emellertid nu klart, att såväl här som i Dwdha hundare
Gottl. ett personnamn Dredhe föreligger5, hvilket jag jämför
med (ty. Teto, Dedo o. s. v. (Förstem. 12: 387). Detta namn
är, inom parentes sagt, egentligen ett barnord af samma art
som de personnamn, hvilka ligga till grund för de i ortnamnen
MEeminge, Peeplinge ock Thadhunge ingående patronymica6.
Da3dlingen är alltså en elliptisk bildning af Da3desio, ock i
samma förhållande kan mycket väl Islingen stå till Isaryd.
GS 4 Ö 37 (: Ishult, alltså fanns sannolikt äfven här i äldre
tid ett osammansatt sjönamn *ise), 5 Ö 32.
2) Jfr närmare Egli2 s. 455.
3) Egli2 s. 346.
Detta ligger bl. a. till grund för de släktnamn, som ingå
gårdnamnen Islinge ock f sv. Islingby.
Jfr Bankakinds hwradh : personnamnet Banko, Hanakinds h.
: Hani o. s. v.
Jfr min framställning i NTfFil. 3 R 12: 63.
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Ivarn i3var2n (GS 3 Ö 35), mindre sjö i Askeby ock Örtomta,
s:nar, Bankekinds hd Og. Sjön har äfven burit namnet Flären.
Ivarn är sannolikt en afledning af den ofvan behandlade sjönamnsstammen tf-, alltså ett fsv. •Mr. Knappast ingår här
däremot en sammansättning med det -var-, som förekommer i
sjönamnet Råsvaren (Rossvalen). Det af Förstem. 2: 860 anförda fty. flodnamnet ivarus, nu die Salzach, biflod till Inri, är
sannolikt keltiskt.
Iväg 13vä2g (ivog) (Iväg Tuneld s. 207 [1741], GS 1 V 33;
Ifväg Hermelin 1808; Ivägssjön Lex. 2: 64), ganska stor sjö i
Steneby ock Ödskölds s:nar Dalsl. : Ivägsholm. Gården fick detta
namn år 1687, den kallades förut vagieni. Jag antar, att ordet
uppkommit genom sammansmältning af prep. i ock Väg, hvilket sannolikt varit sjöns gamla namn; jfr sv. ikalf o. d. uttryck
samt sjönamnet Jogen ock de af Nordlander Sv. lm. XV. 2: 22
anförda jämt!. ortnamnen såsom ä.-nsv. Ivffvesiö (nu Djupsjö!)
ljvesjö o. •s. v.2 Sjönamnet *Väg = fsv. *Va3gher (: vsagher
m. 'väg') har väl haft betydelsen 'farled' 1. dyl.; jfr Farlången.
Af samma ord komma äfven vägsjön (GS 3 Ö 34), Vägtjärn
(1 V 33 2 ggr), men dessa namn betyda 'sjön (tjärnen o. s. v.)
vid vägen eller vägarna'. Detta är äfven fallet med det sjönamn,
som ingår i stadsnamnet fsv. Vsexio(r), nu Växjö, hvilket Smål.
beskr. felaktigt härleder ur fsv. vika 'sjömil'(!). 1 formellt af- .
seende förhåller sig Växjö till vägsjön som det jämtländska
sjönamnet Wåxen (1559) till Vågsjön3. Däremot utgår det värmländska sjönamnet Växaren från fno. (fsv.) Vaxa, nu Växan.
~gen., Stora o. Lilla, jag4gen 4 (j dtran). (St. Gangen Lotter c. 1750; Jangen Hermelin 1808, GS 1 Ö 31), två sjöar i
Lysviks sn, Frykdals hd, ock Ekshärads sn, Älfdals hd Vrml.
Lignell Dal 2: 126.
Om liknande fall från Tyskland se Behaghel Deutsche spr.,
ss. 345, 356, t. ex. Andermatt, egentligen an der Matt, Thorbeke, af
to der beke o. s. v., samt från det romanska språkområdet MeyerLiibke Stud. d. Roman. Sprachwiss. s. 188, t. ex. det tyrolska ortnamnet Nassreit <- in Acereto.
Jfr Nordlander Sv. lm. XV. 2: 16.
Enligt två uppgifter.
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1

1 detta namn hör säkerligen ng till afledningen. Då vid Stora
Jangens norra ända en gård Ed är belägen, synes namnet kunna

förutsätta ett fsv. *Elian.ger = det fno. fjordnamn Ei5angr, som
Sang- -->- Jang:
ingår i sockennamnet Eidangrl. *Epanger
formen hos LOTTER torde icke hafra någon betydelse för bedömmandet af ordets härledning. Namnet skulle sålunda vara bildat af ed, fsv. edh, isl. eiä, liksom Edsjön 2, Edtjärn (GS 1 V 33
Dalsl.). Man. kunde dock äfven tänka på ett fsv. *Ipanger, sammanhängande med sv. dial. ida, ja 'bakida, tillbakaströmmande
vatten; vattenvirfvel' (bl. a. i Vrml. o. Dalarna), isl. i5a ds.,
hvilket som bekant är en bildning af pref. i6 'åter'3 (jfr Afven),
eller — ehuru mindre troligt — med fisknamnet id: enligt kartan hos Lundberg Sv. insjöfisk. utbredn. förekommer iden i
dessa trakter. I så fall förhölle sig kanske langen till Idlången
som Rangen till Ralången; jfr Rangen (slutet).
Janhälisen janhåk4sen (anheikstc: så enl. uppgift) Hällefors sn, Grythytte bärgsl. Vstml., nära sjön Pärhåksen. Sjönamnet
är bildat af personnamnen Jan ock Håkan; jfr att Pärhåksen
äfven kallas Pär-Håkestjärn. Direkt af personnamn synas äfven
sjönamnen Asxnund ock Ingfasten ha uppkommit. Dock är
det sannolikt, att i alla dessa fall namnen ursprungligen varit
sammansatta med -sjö eller -tjärn. Jfr Sibrissen, fsv. Dcedesio
. (se Islingen), Gunnarssjöia o. s. v. (under det dock icke hithörande ~nem), Göstatjärn (GS 1 V 31 Vrml.), Halvaretjärn
(under Ralvarsnoren), Haraldsjön (GS 3 Ö 31 Vstml. : Haraldsjö), 11åkansjön (1 V 36), Isakstjärn Vrml. enligt Cederström,
Jonse-, Jönsetjärn (GS 1 V 32 Vrml.), Karlssjön (3 031 Vstml.),
Miokelstjärn (1 V 32 Vrml.), Månstjärn (2 V 34, 2 Ö 33), Ragvaldstjärn (1 V 31), fsv. Sigmu.ndagyl (SD 6: 108 fr. 1349)
Små!., Torkelsjön (GS 2 Ö 40 Blek.), -tjärn (1 V 33 Dalsl.)
m. fl. m. fl., de flästa från Vstml., Vrml. ock närliggande trakter.
Jogen jo3gen2 eller Jogern josger'n (Jogen Lindskog 5: 282
[1816], GS 1 Ö 36) Kylingareds ock Liareds s:nar, Redvägs hd
Vg. Då man icke här har någon anledning att förmoda den
Rygh Stud. s. 68. Dock torde ej afledningarna i de båda orden
haf va samma ursprung: i det förra föreligger det suffix -aug, som
växlar med -ing ock -ung, i det senare ett ursprungligt appellativ.
GS 1 V 34 Dalsl., 5 ö 32 Uppl.
Rz s. 289, Bugge Sv. lm. IV. 2: 226.
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af urnord. eu, ju uppkomna, i fsv. mycket sällsynta diftongen rö',
ock jö ej häller kan hafva uppstått genom brytning eller gärna
genom kontraktion af é eller 1 + ö eller å, återstår intet annat
An att antaga, att förbindelsen jö bildats af prep. i ock begynnelsevokalen i ett sjönamn Og(en), motsvarande Ogan, som innehåller oblik kasus af samma namn. Om analoga fall se under
Iväg, Jägern.
Jonsetjärn, se Janhålsen.
Judan ju3dan2 (Judarn Beskr. öfver Bromma sn år 1825,

s. 5, Landtm. Cont.' karta 1829, Tham Sthm s. 1352), liten sjö i
Bromma sn, Sollentuna hd Uppl. Det ligger närmast till hands
att sammanställa detta sjönamn med den stam
som bevisligen ingår i åtskilliga nordiska vattendragsnamn. Hit hör fno.
älfnamnet Lja, hvaraf flera spår finnas i no. gårdnamn3 ock
som Ryan väl med rätta anser utgå från ett äldre lilja 'den
ljudande'. Hit bör väl äfven föras namnet på den historiskt bekanta Lödde å vid Lund, äfven kallad Käfiingeån. Ett äldre
stadium representeras af den hos Falkm. s. 157 anförda formen
Lyde-å. Nämnde författare för ordet, liksom det därmed sammanhängande Löddeköpinge, år 1378 skrifvet Lyddeköpinge,
felaktigt till fsv. ock fda. personnamnet Lyder. I stället skulle
man här ha att utgå från älfnamnet Liup(a), hvilket enligt
fornskånska ljudlagar öfvergått till Lydh(e). Dock finnas äfven
goda skäl för den af Läffler Sv. lm. XIII. 9; 7 framställda meningen, att namnet på ån egentligen utgår från ett ii.up (= isl.
1j66 'folk'), med hvilket namnet Lyddeköpinge skulle yara sammansatt; jfr is!. Manis (Lödöse)4. Säkrare är, att vattendragsnamnet Liup- uppträder i det smål. sockennamnet Ljuder,
Konga hd, år 1434 skrifvet Liuder. Detta har enligt min mening
sitt ursprung i en numera försvunnen benämning å den sjö, vid
Jfr Nor. Aschw. gr. § 82 anm. 1.
Formen Jädern Lex. 1: 326 är tryckfel. Framställningen är
nästan ord för ord hämtad från THAM, som har Judarn. För öfrigt
saknas i orten alla spår af ett dylikt uttal.
Rygh NG 2: 302, 3: 136.
I namnen Lödde å ock Löddeköpinge återfinner LÄFTLER det
hos Jordanes förekommande skandinaviska folknamnet Liothida. Detta
förlägges däremot .f v. G-rienberger ZfdA 46: 155 till en helt annan
del af Skåne.
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hvilken sockenkyrkan är belägen ock som nu kallas Ljuders sjö.
Med afseende på bildningen af sockennamnet jfr Dunker : Dunkern, Sotter : Sottern o. s. v. Exempel på af sjönamn uppkomna
sockennamn äro utom Dunker : Longesiö (1456), nu Långasjö
Sinål., Myrisio (1388), nu Myrsjö Smål., Sandsio (1419) Sni
Wallsio (1366) Smål. Socknen kallas år 1422 älven Liwdersaas.
Detta är en bildning af sjönamnet Liuper af samma art som
BrEengisasa : Brängen, Lygnis asa: Lygnen o. S. v. o. s. v. Vidare
ha vi väl också att till stammen Liup- föra det sjönamn, som
förutsättes för gårdnamnet Lydhasio (1413. enl. SD II) Ångermanland. Ock slutligen må erinras om de besläktade fht. flodock ortnamnen Leodrabaeh, Liederbach o• s. v. j, hvilka af
Förstem. 2: 920 riktigt ställas till fht. hliodor, ags. hleo5or
'sonus, strepitus'.
För att nu återvända till sjönamnet Judan innehåller det
möjligen också en afiedning *Liupe eller *Liupir (utan omljud,
jfr fno. Aspir, Laufir o. s. v.) af ett ånamn *Liup, hvilket ursprungligen kunde ha burits af någon af de åar, som stå i förbindelse med Judan, i så fall snarast den s. k. Judaån. För
icke så synnerligen länge sedan hade sjön ännu kvar sitt ursprungliga utlopp genom denna å till Lillsjön vid Ulfsunda. I
Norge finnes visserligen äfven ett svagt spår af ett fno. älfnamn J65a2; men jag föredrager att ställa sjönamnet till det
säkrare 465, så mycket mer som den här antagna betydelsen
i sjönamn är ytterst vanlig. Vi kunna erinra om t. ex. sjönamnen Galmaren, Sången ock Klingsjön.
Om någon slutligen ville till den här behandlade sjö- ock
älfnamnsstammen
äfven föra gårdnamnet fsv. Lydhinge,
nu Lydinge Staf by sn Uppl., i tanke att detta bildats af namJfr »in villa quee vocatur leodra baoh» Kögel PBB 14: 103.
Rygh NG 1: 17. Man bör kanske hit föra Jösse härad ÷-fsv.
Iuzer (Iosser, Iussis, Iurses) inerap
luös-ös, se Nor. Aschw.
gr. § 257. 2 anm. 5; enligt SRP finns äfven formen Judz edhe. Detta,
Jööa betyder möjligen helt enkelt 'vattnet, floden'. Det kan innehålla en utvidgning med dh (jfr gr. ol:-fl'ocg 'jufver'?) af den enkla bas
en-, au-, som med annat rotdeterminativ ingår i sskr. odma-, odman'böljande' ••••• utlån 'vatten' o. s. v. Om öfriga släktingar se Persson Wz s.
47 ock Hellqu. Ark. 19: 138. Jfr för öfrigt under Juttern. Enligt
Lundgr. Sv. lm. X. G: 140 skulle däremot det omtalade häradsnamnet
snarast höra till personnamnet jat.
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net å den rätt betydliga sjö, Lyclingesjön, vid hvilken gården
är belägen, må anmärkas, att detta gårdnamn säkerligen i stället
är att identifiera med det flit. ortnamnet Liutingen ock innehåller ett patronymicum på -ing; se härom närmare min (under
arbete varande) uppsats om svenska gårdnamn på -ing- ock -ung-.
Judaren, se Judan.
JUfre11 ju4vren (Ljufren GS 3 Ö 38, SGU Ab 15: 9) Åseda
sn, Uppvidinge hd Små!. Några äldre former af namnet har
jag tyvärr ej funnit. Om den gängse skrifningen med ij har
gamla anor, torde det sammanhänga med den stam Huf-, som
uppträder i fht. ort- ock flodnamn (Förstem. 2: 930 f.) ock väl
åtminstone i vissa fall är att förbinda med fsv. adj. liuver,
ljåfr 'ljut"; jfr i fråga om betydelsen sjönamnen Frillen, Lusten,
Pagersjön o. s. v., ock se för öfrigt under Lyen. Namnet vore
snarast en substantivering af detta adj., ett *Lluver.
Men äfven andra möjligheter äro tänkbara. I Norge finnas
säkra spår af en älfnamnsstam jågr-, jfr no. Juraaen 2, hvilken
RYGH anser sammanhänga med fno. jtigr n. Då nu detta ord
i fsv. motsvaras af iiiver, nsv. jufver 3, kunde man lifven tänka
på att ställa vårt sjönamn hit ock uppfatta det som ett järnförelsenamn af samma slag som Haien, Hofven, Rumpen o. s. v.,
alltså syftande på sjöns form. Särskilt kan i detta samman,
hang erinras om gölnamnet Patta i N. Vi sn, Ydre hd Og.
(Rääf 5: 16).
Formellt möjlig, men väl mycket sväfvande i luften vore
en härledning ur ett fsv. luvur (= mansnamnet iuwur), motsvarande is!. »torr, använt endast i öfverförd bemärkelse, ty.
eber 'galt' o. s. v. Jfr fht. flod- ock ortnamnen Eparaha, Eparasbach 4 samt i fråga om betydelsen sv. sjönamnet Galten.
Ordet kan vidare knappast sammanhänga med det ,jämtländska
sjönamnet Jufveln, uttalat juvuln (med akc. 2), då dettas stamvokal väl kan utgå från fsv. ö, ö, 2 eller a, men icke från ett ii.
Från fjärran näjder må anföras en parallell i det indianska flodnamnet Genessee 'angenäm dal', tillflöde till sjön Ontario. Se Egli
Nom. geogr. s. 347 (1893).
Rygh NG 1: 248, 3:199.
Se närmare Nor. Sv. etym. s. 39 f.
Möjligen är dock den första leden i dessa namn af keltiskt
ursprung; se Förstem. 2: 454.
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Julan ju3lan2, någon gång äfven jul4n (Djulan Lex. 3: 359;
Djulasjön Tharn Sthm s. 312; Djulansjön GS 5 Ö 33 1) Vårdinge sn, Öknebo hd Sdml. På grund af den sannolikt från
gammal tid nedärfda skrifningen med dj synes detta namn böra
sammanhållas med gårdnamnet Djulö Stora Malms su, Oppunda
hd, år 1333 skrifvet in ostredyulum et vestredyulum (SD IV) 2.
Österdjulö är beläget vid den efter gården uppkallade Djulasjön, som bildas af den genom sjön flytande Djulaströmmen
(eller Åkerforsströmmen), hvilken under sitt senare lopp äfven
utvidgar sig till Djulforsasjön (eller Eriksbärgssjön). Det synes
mig sannolikast, att stammen diul- ursprungligen ingått i namnet på denna älf eller fors, ock att sålunda äfven sjön Julan
uppkallats efter den genom denna rinnande ån. Man skulle
vilja sammanställa denna stam diul- med den, som ingår i ortnamnet Weestra Diulo ock i Diulom (1449), nu Dillne, Ovikens
sn Jtl. Detta härleder emellertid Nordlander i Sv. lm. XV. 2: 14 af
adj. djup ock no. lo f. 'gräsplan o. d.' Om nu också denna tydning passar för det jämtländska namnet, hvarom jag ej kan
dömma, kan man ej antaga, att i det södermanländska namnet
en dylik ljudutveckling redan på 1300-talet försiggått. Jag
lemnar därför det jämtländska namnet å sido ock föreslår att
fatta stammen diul-, hvilken, som nämnt, älst tillhört forsen
eller strömmen, som en afledning medelst suffixet 1 af ieu.
dheu.- i sskr. dhåvate 'rinner, flyter, strömmar', gr. ,aico 'rinner,
ilar', dit äfven sv. dagg, is!. dcag, ags. d(Saw, f ht. ton o. s. v.
(±- dhau-) brukar föras. På samma sätt kan man äfven tänka
sig, att motsvarande namn burits af den å, som från Långsjön
genomflyter Julan till sjön Lillen 3. Emellertid står en dylik
stam diul-, så vitt jag vet, alldeles isolerad inom de germaDiska språken, hvarför denna förklaring måste betraktas som en
blott gissning. Kanske fsv. Diula (Dyulum) helt enkelt är en
sammansättning af fsv. dy ock hal 'hål' ock alltså betyder
'dyhålan'? 4 Med afseende på h-bortfallet jfr Kock TfF NR
Dessa båda senare former sakna allt stöd i det talade språket.
Detta är väl samma ställe, som år 1565 skrifves Diula (E. XIV:s
nämnds dombok s. 174).
s) Den kallas numera Långbro-, Hjortsbärga-ån tu. m.
4) Jfr gårdnamnet Djusa Dalarna, år 1391 skrifvet j Diusum
(Dipl. dalek. 3: 17), som kan utgå från ett dy-hus- eller dy-os-.
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7: 306. Julan är för öfrigt oblik kasus af ett ',Tule; jfr under .
Unan o. s. v.
. Julen ju4ien (GS 3 Ö 39), liten sjö i Sandsjö sn, Konga
hd Små]. I saknad af äldre former kan om namnets härledning intet bestämt sägas. Det bör väl emellertid sammanhållas
med Julsjön i Öxabäeks sn, Marks hd Vg. (GS 1 V 37), ock en
likabenämnd sjö, hvars namn skrifves Hjulsjön, i Hjulsjö sn,
N. Kopparbärgs bärgsl. Vstml. (GS 2 Ö 31). Till Julan böra
de sannolikt ej föras. Snarast höra namnen till hjul, fsv. hjul,
hvaraf åtskilliga nordiska ortnamn bildats; jfr t. ek. ä.-nsv.
Ilijulebeck (Dipl. dalek. Reg.), fiv. Hjula (in Hiulum) från år
1404 enl. SD NS I, nu Jula i Utby sn Vg., samt fno. i Hiola3,
nu Hjoi (Rygh NG 2: 5). I så fall föreligger här ett jämförelsenamn, som syftar på sjöarnas form, af samma art som Spiken,
Spjuten 0. 8. v. Oni ett norskt vattendragsnamn Jul- se Rygh
NG 15: 289.
Jungfrutjärn, se Sibrissen.
Juten.
ju4ten (Tham Link. s. 404, GS 3 Ö 35), liten sjö i Vists
sn, Hanekinds hd Og.
äldre form af senare leden i de sjönamn, som nu lyda
Mäll-, Väst- ock Östiutten; se närmare under Jutten.
Namnet är, på grund af att äldre former saknas, synnerligen mångtydigt; det är ej ens säkert, om ock sannolikt, att
de båda namnen äro etymologiskt identiska (se under Juttern).
Dock torde det vara säkrast att föra dem till samma stam, fsv.
hvaraf Juttern faktiskt ock sålunda väl äfven Jutern bildats. Af denna, af mig blott från Og. kända, sjönamnsstam skulle
sålunda de sinsemellan identiska sjönamnen Juten ock Jutten,
Jutern ock Juttern hafva uppkommit.
Juterni (Giutern Tham Link. s. 478) Stjärnorps sn Og.;
väl etymdlogiskt identiskt med Juttern, se d. o.
Jutten — så lyder numera enligt två uppgifter senare leden
i följande tre sjönanin från Risinge sn, Finspånga läns hd Og.,
som vi lämpligast i detta sammanhang behandla:
Väst:r Gjuten, Öst:r Gjuten Landtm. Cont. karta öfver
Södermanland e. 1750; Vestgjuden, Östgjuden Lotter Charta
) Akeentuppgift har ej lemnats.
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öfver Östergötland c. 1750; ÖstgjUten, Melgjuten, Västgjuten
Broocman 2: 440 (1760); Öst-, Melgjuten Wangel Risiuge Sokn
s. 12 (1764); V., M. ock Ö. Tjutten Hermelin 1810; Öst-, vest-,
Meltjutten Widegren 2: 135 (1818); Vest- ock Mellan-Tjutten
Tham Link. s. 36; Tjutten Ridderstad Österg. 2: 138; Öst-,
Mellan-, Vest-Tjutten GS 3 Ö 34.
Det framgår af denna lista, att den i yngre tid uppträdande
former Tjutten bildats genom felaktig upplösning af sammansättningarna Väst- ock Östjutten ock sålunda äfven kommit att
användas om Mälljutten. Formen Mälljutten tillhör emellertid
icke allmogens språk: namnet uttalas enligt uppgift Mäljuten
eller Mäjuten (d. v. s. Mid-juten). Att dock namnet Tjutten
icke blott är en pappersform, framgår af gårdnamnet Tju.ttorp
(så äfven uttalat af allmogen) vid Västjutten. Om detta namns
äldre former har jag mig tyvärr intet bekant. Huru som hälst
beror formen på samma felaktiga upplösning af namnet Västjutten, som nyss omtalats. Föga sannolik är nämligen en onivänd förklaring: att sjöarna älst hetat Tjut(t)en, hvarur på analogt sätt Jut(t)en uppstått, hvilket namn sedermera äfven kommit att begagnas om Mälljutten. Härför kunde visserligen sjönamnet Tjutingen tala, men en blick på formerna ofvan torde
visa det osannolika i ett dylikt antagande. Vi utgå alltså från
ett äldre Juten (jfr uppgifterna å Landtm. Cont. karta, hos
BROOCMAN ock WA/TGEL). Formen med d hos LOTTER beror tydligen på tryckfel. Detta Juten bör väl identifieras med det
likalydande östgötska sjönamnet ofvan. Men under det att detta
senare bibehållit sig oförändrat till våra dagar, har det förra
på grund af ställningen som senare led i en sammansättning erhållit kort stamvokal. Jfr för öfrigt t. ex. fsv. Weetinge i Uppl.
ock Sdml., nu Vättinge (SD NS 2: 182), ock fsv. Hvitunge, nu
Vittinge Uppl. (SD .NS 2: 209).
Vi öfvergå så till namnets härledning. Som former från
medeltiden saknas, kan man ej veta, om ordet i fsv. börjat med
gi, hi, li eller i. Har den älst uppvisade skrifformen med gj
gamla anor, torde ordet böra ställas till det i norska ortnamn
ingående fno. *gjöta 'långsträckt fördjupning i jorden', finl. dial.
gjuta 'sank däld (Vendell PPrn.), till hvilket väl äfven en motsvarighet uppträder i ortnamnet Gyda V. Sallerups sn Skå.
(Falkm. s. 42); jfr med afseende på betydelsen sjönamnet Kösen,
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som antagligen är besläktat med kjusa. Se äfven Göten ock
där anförda namn. Öfriga teoretiska möjligheter äro t. ex., att
namnet innehåller sv. dial. ljuter 'ful' (S. Möre), isl. ljötr, ingående i no. Ljotaaen, hvarom Rygh Personnavne s. 1751, eller
mht. hiuze 'munter, frech'.
Emellertid torde det som nämnt vara försiktigast att icke
skilja de nu behandlade tre östgötanamnen från det fjärde, fsv.
stam Iutr-, till hvilket vi nu öfvergå.
Juttern jut4tern (Juttern Lotter c. 1750, Cr2elius s. 37 [1774],
GS 3 Ö 36; Jut Hermelin 1818), ganska stor sjö i Djursdala
sn, Sevedes hd Kim., på gränsen till Kinds hd Og.; enligt uppgift synnerligen naturskön. Sjönamnet innehålles i sockennamnet Djursdala (kyrkan är belägen vid sjöns sydligaste ända).
Detta skrefs år 1422 Jurzda12, 1466 ock 1480 Jwrsdaal, 1500 Jwrsda13, 1571 Jursdala4. Namnet är bildat af sjönamnet *Iuter på
samma sätt som fsv. Ingelsdaall, nu Yngersdal, af Yngaren.
Fsv. "Iutsdal öfvergick till "Iuäsdal på grund af ställning i
svagt bitonig stafvelse 5 ock sedermera till Iursdal, liksom
luösö5s (hesraD) till Iursers6. Båda dessa ljudöfvergångar äro
väl att anse som dialektiska. Man hade alltså att utgå från
en mask. a-stam Mer, gen. Inte. Jfr namnen å de närbelägna
sjöarna Nimmern, Striern, Ammern (likaledes med akc. 1).
Men utvecklingen kunde äfven ha varit "Iutrs -› "Iuärs lurs-,
i hvilket fall r snarast hört till stammen. Vi ha här för oss ett
namn som säkerligen tillhör det älsta laget af de svenska sjönamnen. Jag ställer det samman med lit. audra 'flut', avest.
ao6a 'gewässer', sskr. ödma 'flut', sskr. ådati 'quellend, wallend', hvilka samtliga kunna utgå från en eud. Hit har man
äfven fört det säkerligen slaviska flodnamnet Oder, polska
Odra, äldre Odora7, hvilket sålunda helt enkelt skulle betyda
7) Jfr äfven fht. "Lieznio, nu Liesing (»ad durran Lieznioham»
från år 1002), v. Grienberger MdIföG 19: 526.
Styffe Un.2 s. 184.
Vadst. kl. jordeb. s. 120-121.
Forssell Sv. 1571, s. 222.
Jfr analoga fall hos Nor. Aschw. gr. § 266; se äfven Kock Fsv.
ljudl. s. 45.
Nor. Aschw. gr. § 257 anm. 5.
Se Egli Nom. geogr.2 s. 663.
Sv. landsm. XX. 1.
18.
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'vattnet'. Detta gamla ord för 'vatten' kan utgå från en tvåstafvig basis ewed ock sålunda vara nära besläktat med den
ieu. rot wed, som ingår i Vätterni; jfr i fråga om betydelsen
sjönamnen Maren, Naten, Unden. Etymologiskt identiskt med
Juttern är väl det förut omtalade Jutern ock — så när som
på r — äfven Juten, Jutten. Dock må för Juten 1 ock Jutorn detta antagande göras med en viss reservation: dessa båda
sjöar äro åtminstone nu mr tiden så obetydliga, att man knappast vill tillmäta dem en betydelse, sådan som den ofvan antagits för de stora sjöarna Juttern ock Jutten
Juten 2). —
Fsv. 'låter, gen. 'låts (eller *Iåtrs).
Jädern, se Judaren.
Fsv. Iffipre, sjönamn; *Lepra, ånamn, se Jären.
Jäfvern (SGU Aa 83: 8) å geologiska kartbladet Vreta
kloster Og. Sjön är mig Mr öfrigt obekant, men dess namn
har intresse därför, att det sannolikt innehåller samma, annars
ej i namn å svenska vattendrag uppvisade, stam som no. Gjevarvandet, hvilket tycks förutsätta ett äldre *Geawir, isl. *Gefir
(utan omljud såsom Aspir, Mehr o. s. v.), af älfnamnet Gef,
nu Joy ock längre upp Jam (Rygh NG 2: 132, 3: 75). Af samma
stam kommer äfven no. sjönamnet Gjevden med samma afledning som t. ex. sv. sjönamnet Öfden. RYGH anser det möjligt,
att älfnamnet hör till gefa 'gifva' ock betyder 'den gifvande'.
För öfrigt är det ingalunda säkert, att i gårdnamnet Gäfversnäs Hälgesta sn Sdml., år 1354 skrifvet Giwrsnäs (SRP nr
188) ock år 1410 Gewersnles (SD NS II), värkligen, såsom
Lundgr. Sv. lm. X. 6: 86 antar, innehålles mansnamnet *Gaavar.
Kan icke här föreligga ett gammalt namn å Hälgestaviken, motsvarande det nyss omtalade fno. *Geewir? Däremot ingår detta
personnamn i det år 1413 omnämnda Geewirstadha2, nu Gäfversta Borg o. Löts sn Og. — Fsv. *C4cewir eller (enstafvigg*Gmwer?
Jägern jä4gern (Tham Nyk. ss. 18, 314, GS 4 0 33), lång
ock smal sjö i Floda sn, Oppunda hd Sdml. För den uppfattning, som jag a priori bildat mig om härledningen af detta
namn, erhöll jag vid en närmare granskning af kartan ett starkt
Jfr Persson Wz. s. 47, Hirt Ablaut s. 133. Anf. arb. s. 101
för HIRT lit. andra till ieu. awö 'blåsa'; som det synes, utan tillräckligt
skäl.
SD NS II; se Lundgr. anf. st.
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stöd. Jag antog, att namnet uppkommit genom sammansmältning af prep. i ock sjönamnet Hägern, bekant från Kim. Nu
ligger vid sjön gården Hägerbo 1. Detta namn är väl ett af
de många gårdnamn på -bo, äldre -bodha, som bildats af sjönamn. Sjön har alltså i äldre tid sannolikt hetat Meghre. Af
förbindelsen i Hcegh- har i Jäg- uppstått, på samma sätt som
i hm1 öfvergått till ijäi; jfr under Iväg, Jogen. Det vid sjöns
norra ände belägna Gäfversnäs (Jä3versnä2s) har möjligen äfven
något samband med sjönamnet, i så fall i dess yngre form med j.
Snarast är väl dock namnet etymologiskt identiskt med det under
Jäfvern omnämnda gårdnamn, som år 1410 skrefs Gewersness.
Jälken, Stora (OS 4 ö 33) St. Malms sn, Oppunda hd
Sdml. : Jälksätter. Samma sjönamn förekommer äfven i Garpenbärgs sn Dalarna (GS 3 Ö 30) : Jälken. Af de möjligheter, som
erbjuda sig att förklara detta namn, föredrager jag den, enligt
hvilken namnet förutsätter ett urnord. *el(x)-ka-R. Detta anser
jag vara en k-utbildnink af roten i f ht. kuo 'gul, gulbrun' ock
identiskt med det hittills etymologiskt oförklarade sv. dial. jälk
'häst', isl. jalkr 'vallack', hvilket liksom så många andra djurock i synnerhet hästnamn innehåller en färgbeteckning 3. Af
samma stam kommer äfven sv. dial. jälda, isl. jalda4. Då sålunda dentalutvidgning af roten faktiskt förekommer, kunde det
synas vara lämpligt att hit äfven föra sjönamnet Jälten; emellertid bör detta mångtydiga namn hälst lemnas ur räkningen.
Öf'riga nedan behandlade namn på nordiska vattendrag af den
likalydande stammen kel-,
torde däremot icke böra ställas
hit (se nedan). Med afseende på bildning ock betydelse jfr
Falken (Falken : ty. faloh ock f ht. falo = Jälken :
jalkr
Uttalat Hä3gerbo2. Ett annat namn på gården är Vigersbärg,
i mantalslängden skrifvet Vegersberg.
Sjön var obekant för min meddelare. Trots två förfrågningar
har jag ej kunnat erhålla någon upplysning om densamma.
Jfr med afseende på såväl betydelse som afledning nyisl. bränka,
ljöska, mäska, ranka 'benämningar på ston', ty. falch 'ko' : adj.
fahl, fsv. miike 'mås' : sskr. megaka- 'mörkblå, mörkfärgad' (Uhlenbeck
PBB 20: 328), fht. beihha, ty. belche : germ. 'bala- 'hvit' (Schröder
ZfdA 35: 238) o. s. v.
Hellqu. Ark. 7: 143. Till grund för ordet ligger sannolikt ett
färgadjektiv med samma alledning som lit. baltas, geltas, rustas; jfr
germ. gol- (se Kluge Nom. stammbild.2 § 187 anm.).
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ock fht. elo). Liksom nu Falken möjligen närmast har ett
ånamn 'Fala(n) till grund, kan äfven Jälken vara en afledning
af ett ånamn *Jäla(n) (= Jälaån Vg.), i hvilket fall de båda
färgadjektiven egentligen använts om åarna. Häremot talar
dock, att såväl Falken som Jälken hafva direkta motsvarigheter i nära besläktade språk. — Fsv. Itelker.
JällU1111.en jäl3lun2nen (Jällunen 1758 Wieselgren 3: 95;
Jällunden Hermelin 1809, GS 1 Ö 38), tämligen stor sjö i
Jälluntofta sn, Västbo hd Smål. Sjönamnet ingår i sockennamnet, hvilket år 1268 skrifves Aeluntompta (in jteluntomptom
Styffe Un.2 s. 157). Då detta sjönamn till senare led har det
ord för 'sjö', som ingår i Unden, Unnen, får det ej utan
vidare identifieras med gårdnamnet Jälu.nd Gryts sn, Daga hd
Sdml., år 1329 skrifvet Jtelund SD IV, år 1402 i Yfra JEelu.ndom SD NS 1. Gården är belägen på en halfö i Båfvenl. Jag
anser namnet älst hafva betecknat denna halfö (eller ö) ock
vara detsamma som fno. Jalund, ielund, nu Jeloen, som
ursprungligen varit en ö (Rygh NG 1: 358). Ändelsen -und i
dessa båda ord har en helt annan upprinnelse än den senare
leden i sjönamnet Jällunnen (se utförligt om afledningen und i
önamn Bugge Ark. 6: 241 f.). Däremot är det ju sannolikt, att
dessa ord hafva samma första led. RYGH afleder önamnet Jalund af fjordnamnet Jali 2. Möjligen har i fno. äfven funnits
ett fjordnamn Jalsi3, hvilket väl äfven får anses vara stambesläktat. Samtliga dessa ord höra till den rot el (01) 'skrika,
tjuta' o. d., som ingår i isl. jalmr (se Jälmaren), gr. aauyi o. s. v,4
Betydelsen vore alltså densamma som i många andra sjönamn
såsom Bjälmen, Galmaren, Järmen, Kärmen, Jälmaren, Skrikegallen, Tjutingen o. s. v. Däremot torde Jälken ock Jälten
lämpligast böra förklaras på annat sätt. Om senare leden se
Unden, Unnen. Namnet skulle alltså betyda 'stormsjön' 1. dyl.
Den fsv. formen Jteluntompta måste utgå från ett äldre
"laslunda- eller Icelunnatompta, där tredje stafvelsen synkoHar det å halföns norra ända belägna Gillingsudden i äldre
*Hulunder.
tid hetat Jälundsudde? Jfr sjönamnet Hulingen
Rygh Stud. s. 30 anm.; jfr Munch Saml. afh. 3: 151.
Bygh Stud. s. 39.
Persson Wz. s. 245. I åtskilliga sv. fogelnamn har Licän Ark.
13: 31 f. funnit samma rot.
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perats enligt kända lagar 1. Då i yngre tid formen Jeannatoffta uppträder 2, beror denna på anslutning till sjönamnet Iselunde eller *Imlunne. Om sjön i fsv. tid hetat lesiunder, hade sockennamnet lytt *lielun(d)stompta — därom kan

intet tvifvel råda.
Jälmaren järmar(e)n2 ('litus meridianum ialmans' [11671185] SD 1: 91; i Isalmans sund [1384] SRP nr 2020; i J1mans sunde [1407] SD NS I; i Jeelraen [1410] SD NS II; Ja31maren [1502] Styffe Bidr. t. Skand. hist. 4: 318; Jelmären
[1540] G. I:s reg. 13: 40; i Jelmaren [1561] Djurklou Sv. lm.
1: 556; Jelmeren [1562] Silfverstolpe E. XIV:s nämnds donib.
s. 73; Hiälmaren från slutet af 1500-talet? SD 1: 608; Hielmer
Blaeu 2: 20 [1663]; Hielmaren Tuneld s. 58 [1741]; Hjälmaren
GS 3 Ö 32 ock 33), en af Sverges större insjöar, Nke ock Sdnil.
: Jälmarsbärg, Jälmarsholm, Jälmarsnäs. Ordet anses vanligen
vara sammansatt med det gamla ordet mar, isl. marr m. 'sjö,
haf' (se Maren); men de älsta uppvisade formerna af namnet
tala bestämt mot ett dylikt antagande. Ialmans ock lielmans
synas vara regelbundna genitiver i best. form af en n-stam
Iseime, ock detta är väl sålunda sjöns namn i äldre fsv.
tid. Formen Ialmans (1167-1185) förtjänar särskilt beaktande
på grund af sin höga ålder; jfr andans, paveens (VGL I). Man
kan äfven jämföra det fsv. sjönamnet Widhman (se *Vidhme).
Skulle emellertid det visa sig vara alltför osannolikt, att sufflgerade former här ingå (jfr afkl. II), hade man att konstatera
tillvaron af ett suffix -(m)an-, om hvilket jag för öfrigt icke
kan lemna något bestämdare besked, om än - en eller annan
gissning skulle kunna vedervågas. Se äfven Karken (: fsv.
Kareanshult).
Ordets härledning förefaller mig ligga i öppen dag. Namnet är aflett af ett fsv. lalmber, *icelmber m. = isl. jalmr 'buller, stoj', norrl. dial. jalm 'skrik, olåt' (Rz s. 295), no. jalm,
jelm 'klang'; jfr isl. jalma 'strepere, stridere, crepare'. Det är
sålunda rotbesläktat med de under Jällunnen behandlade ortnamnen. Möjligen innehåller sjönamnet Älinaren en obruten
Om denna fsv. synkope se Nor. Aschw. gr. § 156 ock där
citerad litteratur.
Styfee Un.2 s. 157.
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form af samma grundord. Abstrakta ord med afledningen m
ock betydelsen 'larm, skrik o. d.', alltså analoga med isl. jalmr,
ligga till grund för flera andra svenska sjönamn såsom Bjälmen, Galmaren ock väl äfven Karmen. Den för dessa sjönamn gemensamma betydelsen är 'den hvinande sjön, stormsjön'; jfr för öfrigt °lumen, Open, Skrikegallen, Tjutingen.
Att namnet, som det synes, under 1400-talet, erhöll ändelsen -aren, torde icke bero på invärkan från Mälaren, där denna
ändelse först senare tycks ha stadgat sig. Att redan vid denna
tid ett sufflxalt -ar- kan uppträda äfven i andra sjönamn, visa
fsv. Hallar» (1404) : Hallaren samt möjligen äfven Oiarsbodha
(1334), hvarom se under Öjaren. I regel är det sjönamn på -jr
som i yngre tid antagit ändelsen -are; jfr det analoga förhållandet med appellativerna på -jr såsom leekir, myrpir o. s. v.1
Föga sannolikt är, att i Jälmaren ombildning ägt rum i
anslutning till sbst. mar.
Om det sjönamn, som GS 2 V 34, Bob., skrifves Hjelmevattnet, äfven har samma grundord som Jälmaren, kan i saknad af
äldre former ej afgöras. Det kan höra till fno. älfnamnet
Hjalm(a) 2 — en härledning som däremot för Jälmaren naturligtvis är oantaglig. Den af Bergström Sdml. ortn. s. 2 föreslagna sammanställningen med il (stormil o. d.) kan af ljudliga skäl icke häller akcepteras.
Jälnan jäl2nan2, af allmogen uttalat »lieman» d. v. s. janan
(Gälnan Hermelin 1802; Gählnan Radloff 1: 13 [1804]; Jällnan
Tham Sthm s. 14; alnan GS 6 Ö 31), lång, smal sjö med
branta stränder i Rö sn, Sjuhundra hd Uppl. : Jälnsättra. I
saknad af gamla former kan jag icke med någon slags bestämdhet yttra mig om namnets ursprung. Kanske har man
att utgå från ett fsv. sjönamn *Geellandi fsv. gmlla 'skrika';
jfr de i så fall besläktade ock likbetydande Gallen, Galmaren,
Gällen, Skdkegallen. Detta kan tyckas som en blott lös gissning, men formen är som vattendragsnamn ingalunda uppkonstruerad. Ordet tycks nämligen ingå i gårdnamnet Geelandhabodha från år 15003, nu Jälnebo, Högsby sn, Han börds hd
Se för öfrigt af d. II.
OM detta se Rygh NG 1: 218.
Vadst. kl. jordeb. s. 137.
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Kim. Vidare erinras om forsen Fslocväpf. i Dnjepr, enligt V.
THOMSEN =-- fsv. *Gtellandi?, hvarom se under Gällen. För öfrigt
erbjöde med afseende på bildningen de fsv. ungefär likbetydande sjö- ock ånamnen Lyniendi ock Ryniandi goda paralleller; se Lonen. Under Vitlien omtalas ett fsv. gårdnamn Wellande, som tycks förutsätta ett på samma sätt bildat vattendragsnamn. I Norge äro fors- ock älfnamn af denna form
ytterst vanliga (se Rygh NG 3: 70). Se för öfrigt här längre
fram under art. *Sindhande ock *Skinande, där liknande vattendra gsnamn behandlas.
Jälten jäl4ten (Hjelten GS 3 Ö 37) Ingatorps sn, S. Vedbo
hd Små!. Detta ord är synnerligen mångtydigt. Det kan vara
ett jämförelsenamn, bildat af fsv. hicelt n. 'tvärstycke på ett
svärdsfäste' ock syftande på sjöns form (Rygh NG 3: 59; jfr
Kloten). Man kunde äfven tänka sig en af någon bland de
ungefär likabetydande rötterna el- (jfr Jällnnnen), ghel- (jfr Galmann) eller kel- (jfr fno. Hirelsiår) uppkommen dental utvidgning af samma art som sjönamnet Östen: ösan. Om ordet
hörde till ieu. V kel, mht. höl 'ljudande, gäll', isl. hjala 'tala',
hjaldr ra. 'tal, kamp, strid', vore det så gott som identiskt med
gr. xaocag m. 'larm' --> germ. *helta- --> fsv. "hitelf-. Kanske har
rent af någon del af den genom sjön flytande Brusan kallats
med det ungefär likbetydande namnet Jula 1. Himia, hvaraf
då Jälten bildats som Östen af ånamnet Ösan. Slutligen kunde
namnet vara uppkommet af prep. i ock den vanliga sjönamnsstammen Alt- (se Altan, liten); jfr jogen, Jägern. Jag skulle
snarast vilja föredraga denna tolkning.
Jämnasjön, se Slätten.
Jämtaren jäm3tar2n (GS 5 Ö 331), liten sjö i Vårdinge
i Ämtaren, af samma stam som
sn, Öknebo hd Sdml.; väl
ingår i det ytterst vanliga sjönamnet Ämten; jfr med afseende
på bildningen under Jogen, Jägern.
Jären. 1. järn.
1) Järn (Crrelius ss. 7, 134 [1774]), säkerligen samma sjö i
Järeda sn, Aspelands hd Kim., som nu kallas ock skrifves Järnsjön. Att emellertid detta icke varit dess gamla namn, framgår tydligt af sockennamnet Järeda, hvilket år 1337 skrefs
1) Väl samma sjö, som i SGU Aa 12: 39 kallas Jemten.
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Jearitha, år 1392 Jcerödha (Höjer 2: 373) samt 1401 Iseredha

(Styffe Un.2 s. 183). Kyrkan är belägen vid Järnsjöns östra
strand; att sockennamnet är (medelst sbst. ed, fsv. ep n.) bildat
af ett äldre namn på sjön, som saknat n i stammen, är höjt öfver
allt tvifvel. Ännu längre tillbaka i tiden har namnet antagligen
lytt la3prepa, hvaraf blifvit Iseredha, liksom fno. 45rudalr gifvit
Jteredal (år 1370 enl. Rygh NG IV. 1: 210). Sjön har sålunda
sannolikt hetat leepre eller "Icepar (*Icepur)1 motsvarande no. insjönamnet Jaren, hvilket Rygh Stud. s. 60 ställer till isl. ja8arr,
samt ä.-no. gårdnamnet Jaderen, Jerenn, för hvilket Rygh anf.
st. lägger ett fjordnamn med samma härledning till grund.
Vidare erinras om Jädran eller Jädraån, fsv. 1Eepra, namn på,
en betydlig å, som flyter genom Ocklebo, Järbo ock Högbo s:nar
Gästr. ock som gifvit namn åt gårdarna Järbo eller Jäderbo
samt Jaderfors. Namnet är etymologiskt identiskt med fno.
älfnamnet Ja5ra2. Grundordet i dessa namn är det i svenska
ock norska ortnamn synnerligen vanliga fsv. itepur, fno. ja5arr
m. 'kant', f ht. ötar 'zaun', nht. dial. etter ds. Hvad särskilt
den ofvannämnda ån Jädran beträffar, bildar den under sitt
lopp en mängd krökningar ock skarpa böjningar. Äfven sjön
Jären har fått namn på grund af sin kantiga form; jfr under
Hörnen, Trehörningen. Samma ord ingår för öfrigt t. ex. i ortnamnen Jära, äldre Jedra (1540 enl. Styffe 131.2 s. 111), gård i
Mulseryds sn Vg., Jeadhernans (1447)3, nu Jiirenäs, gård i Götlunda sn Nke, sockennamnet heper (1314) Sdml. o. s. v.
2) 4 (Gären GS 2 Ö 36), liten sjö i Höreda sn, S. Vedbo
hd Smål. Här saknas all vägledning i form af äldre skrifningar o. d. Härledningen är väl dock snarast densamma som
af Jären 1.
Formellt möjligt ,är ju äfven att föra dessa ord till ett fsv.
*kem, motsvarande isl. laxa 'sand' i Eddans »runar 'sandfält';
jfr dvärgnamnet Jarl (V2luspä v. 13, BUGGES uppl.), hvilket jag
anser höra hit på grund af det föregående Aurvangr. Denna
Den i förbindelse mod sjön stående Järnforsen har sålunda uppkallats efter sjön; åtminstone har n- sitt ursprung från sjönamnet.
OM detta se Rygh NG Incll., 2: 175, 3: 268.
Vadst. kl. jordeb. s. 228.
Sjön var för min meddelare från orten obekant: möjligen har
numera namnet kommit ur bruk.
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stam återfinnes som bekant i fht. ero, isl. »nto (se Järfveln),
sv. jord o. s. v. Betydelsen vore i så fall analog med den i
sjönamnet Sännen.
Men Jären 2 kan naturligtvis äfven utgå från en stam med
g. Samma möjlighet föreligger i fråga om namnet på den sjö,
som nu kallas Gäringesjön (Tham Nyk. s. 20, GS 3 Ö 33)
Ö. Vingåkers sn, Oppunda hd Sdml. Namnen Gäringsnäs ock
Gäringstorp, gårdar (torp?) vid sjön, visa antagligen hän på
äldre sjönamn *Gteringer eller *Jteringer (-ung-).
Att i fsv. en älfnamnsstam Glor- funnits, synes mig framgå
af ffårdnamnet Grodal (SRP nr 709), nu Gärdala Tjärstads
sn Og., som väl måste innehålla ett älfnamn Gtera.
Järfveln järveln 1 (Gervelen Tham Nyk. s. 18; Gerveln
därs. s. 305; Jerfvelen GS 4 Ö 33) Lerbo sn, Oppunda hd
Sdml. Namnet synes vara en afledning af ett fsv. Iterve = isl.
j2rve m. 'sand, grus; sandbank', no. jarve, jerve, jorve 'grushop,
stenig mark o. d.'; se besläktade ord nedan under Jären. Jfr
med afseende på betydelsen under Grindeln, älalsnan, Sännen.
Kanske är äfven Järfvasjön (GS 1 V 37) Öxabäcks sn Vg. att
föra hit. Gården Järfva Solna sn Sthlms län, omnämnd i berättelsen om slaget vid Brunkebärg 1471, kallas i fsv. tid Yrva,
motsvarande (Litla ock Stora) Yrwe Sollentuna hd Uppl. från
1409 (SD NS II). Här föreligger sannolikt en i-afledning (irwi-)
af samma stam erw-- Ett fno. sjönamn *Jerfir ansättes af Rygh
NG 14: 341. Äfven må erinras om sjönamnet Ärtven, ehuru
detta kanske snarare bör förklaras på ett annat sätt.
Denna i ock för sig rimliga härledning af Järfveln måste
emellertid på grund af bristande äldre former betraktas som en
blott gissning. Man kunde ju äfven tänka på sammanhang med
fjä,rdnamnet Görvälln (med fsv. g-).
Järken jär4ken (icirkan; af en gumma från Fasterna sn uttalat
iltrkan), (Ierken Bureus Karta 1626 samt å kartan hos Blaeu 2:19-20
[1663], Tuneld s. 27 [1741], Lotter c. 1750, Radloff 1: 14 [1804];
Jearken Ihre Lex. lapp. s. XIX [1779]; Erken GS 6 Ö 31; Järten Blaeu 2: 17 [1663; tryckfel]), stor sjö i Edsbro sn, Närdinghundra hd, ock Estuna sn, Lyhundra hd, m. fl. s:nar Uppl.;
1) Om akeenten har ingen uppgift lemnats; sannolikt uttalas namnet
med ake. 2.
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»nedsänkt mellan block- ock grusmarker» (SGU Aa 94: 7). Stamvokalen återgår på äldre em, isl. ei; jfr målets 'åtar = Eirikr,
jarg 'ärg' : isl. eir o. s. v. Formen Erken, hvilken enligt uppgift äfven skall förekomma (väl uteslutande bland de bildade),
uttalad med ä-ljud, återger namnet sådant som det i riksspråket
borde lyda. Detta sannolikt uråldriga sjönamn anser jag vara
bildat af samma ord som sjönamnen Erlången, Ersjönl, nämligen af fsv. ör, is!. eir n., hvars grundbetydelse varit 'malm';
dock har jag mig icke bekant, att Järken tillhört de sjöar, ur
hvilka i äldre tider sjömalm upphämtats. Om k tillhört sjönamnet eller ett till grund för detsamma liggande urnord. adj.
*aiRakaR, kan jag icke afgöra. I senare fallet bör med afseende
på bildningen sv. ärg jämföras: detta ord är nämligen som bekant
egentligen ett adj. på -g- af samma stam. För öfrigt erinras om
parallellerna Järken (Erken) : Erlången : Ersjön = Tjurken :
Tjurlången : Tjursjön = Virken : Virlången : Virsjön = (?) Örkon : Örlången : Örsjön; jfr äfven Viskan : Veselången. Se
vidare Erkan, Som väl har samma ursprung som Järken, ock
Erlången.
I detta sammanhang må nämnas, att — för den händelse någon
möjligen skulle antaga gårdnamnet Jersjö vid Järkens nordöstra strand, Söderby-Karls sn, återspegla ett annat likabetydande namn å sjön, alltså motsvarande ett is!. Eirsjår (= Ersjön Vg.) — detta år 1409 skrifves Jarsyo, Jarso (SD NS II).
Ett dylikt antagande kunde alltså vara riktigt endast under den
förutsättning, att redan vid denna tid utvecklingen mir- --> jar
försiggått i dialekten. Onekligen ser det emellertid ut, som
om gårdnamnet Jarsye innehölle ett annat namn å sjön Järken.
Slutligen må erinras om Erkerna, öar i Vättern. Öar ock
sjöar ha som bekant synnerligen ofta samma namn; men om
något sammanhang här äger rum, kan jag ej afgöra. — Fsv.
*Erk(er), "/Erk(er).
Järnbälgen jä3rnbäl2jen (Jäynbelgen GS 4 Ö 33), numera
mycket liten sjö i Floda sn, Oppunda hd Sdml. Sjön utgör en
liten rä,st af ett vatten, som att dömma af kartan i äldre tider
haft rätt mycket större utsträckning. Om första leden af detta
namn se Järngården. Senare leden är densamma som i sjö1) Jfr parallellerna nedan.
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namnet Smedbälgen. Samma ord ingår vidare i fsv. Beelgsio,
nu Bällsjö, vid Bällsjön (GS 4 Ö 35) N. Tjusts hd Kim (se
Minen, slutet), nsv. Bälgsjön (2 Ö 32) Vstml. : Bälgsjöboda,
Bälgvattenstjärnarna (1 V 34) Dalsl.; det förekommer dessutom
under formen Belgen (bärtjen), fno. "Belgrinn, som namn på
insjöar ock sund i Norge (Rygh NG 1: 134). Samma namn har
sannolikt äfven burits af fno. Beelgforssen (Rygh NG 1: 126).
Från Buskerud i Norge har jag antecknat Beelgvandeti. Det
till grund liggande ordet är naturligtvis fsv. bEelgher m. 'skinnsäck, buk, blåsbälg', motsvarande isl. belgr 'djurskinn afdraget
med ouppskuren buk, skinnsäck, blåsbälg', got. balgs 0. s. v.
I sjönamnet Smedbälgen ha vi naturligtvis betydelsen 'blåsbälg'; i de öfriga namnen sannolikt 'skinnsäck 1. buk'. Jfr i
fråga om den senare betydelsen Magsjön, Våmbsjön (se Nagelungen), i fråga om den förra sundnamnet Seekken (Rygh Stud.
s. 67).
Järngården jä2rngå2r(d)en (»ngein) (GS 5 Ö 30) Björklåge sn, Norunda hd Uppl., icke långt från sjön Näfvergården.
Första leden är sv. järn, fsv. larn, kern n.; jfr sjönamnen Järnlunden, Järnsjön2, Järnfjärden af Östersjön, Järndammen (GS
4 Ö 31), no. Jernaaen (Rygh NG 3: 435) samt från tyskt område fty. Isanawa, Isanpachs. Fullt säker på att i dylika fall
ordet järn ingår, kan man dock ingalunda vara. Så hör t. ex.
icke Järnsjön (GS 3 Ö 37) hit (se aren); sannolikt ej häller
Järnsjön (GS 2 Ö 34 Vg.) på grund af den vid densamma belägna gården Geraby, hvars äldre namnformer äro mig obekanta4. Om orden värkligen äro bildade af metallnamnet järn,
må som paralleller (dock delvis osäkra) anföras: Blysjön (GS
1 Ö 32 Vrml.), Erlången (: fsv. ör 'koppar, brons'), Stålvattnet
(GS 2 Ö 34), vissa af de sjöar, som kallas Malmsjön (se Malmen), vidare Ärtingen o. s. v. Om senare leden se -gården samt
Järnlunden (slutet).
Jfr för öfrigt Rygh NG 3: 193.
GS 1 V 33 Svanskogs sn Dalai., 1 V 32 stor sjö i Silleruds
an Vrml.
Se Förstem. 2: 857, som dock icke anser denna tolkning alldeles 'säker.
Å andra sidan kunde man erinra om den i samma socken, Mölntorp i Vadsbo hd, belägna Kopparsjön.
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Sjön har i äldre tider haft en betydligt större utsträckning
ock då sannolikt burit ett annat namn (se Mårsaren).
Järnlunden jä8rnlun2den (Ieernlundasyo (1386)1; Iernlunden Blaeu 2: 35 [1663]; Järnlunden (Jorn-) Lotter c. 1750, Hermelin 1810, GS 3 Ö 35; (sjön) Järnlund Croelius s. 7 [1774]),
stor sjö i Vårdinge m. fl. s:nar, Kinds hd Og. Sjön har en
underlig form, höga, än bärgiga, än kulliga, ekbevuxna stränder, är särdeles rik på öar ock räknas bland de skönaste i
landet 2. Namnets älst uppvisade form Icernlundasio kan antingen fattas som betydande 'sjön Icernlunde', i hvilken händelse Icerniunda- är en gen. deflnitivus, eller som 'sjön vid Järnlundarna' 3. I bådadera fallen blir grundbetydelsen ungefär densamma. Ett IEerniunde måste nämligen vara en n-stamsutvidg•ning af ett Icerniunder ock betyda 'Järnlundssjön, den vid
Järnlund belägna sjön'. Att uppkalla sjöar efter vegetationen
å deras stränder är som bekant ytterst vanligt. Jag erinrar i
detta sammanhang först ock främst om Lundsjön (GS 3 Ö 36),
Lunnesjön (2 V 34 Boh.), Lundstjärn (1 V 32 : Lund Vrml.),
Lundetjärn (1 V 33 : Lund Dalsl.). Däremot är det ord Lunden, som man i äldre källor någon gäng får se som namn på
Hornborgasjön, felaktigt för Lon(n)en, af fsv. Lyniendi. Vidare
må nämnas sjönamnen Deg-, Le-, Opp-, Örlunden, hvilka dock
icke alla säkert innehålla sbst. lund, fsv. lunder. Af icke besläktade sjönamn anför jag: Hulteglan samt Henaren ock Hensjön, där jag spårat ett ord motsvarande ty. hain.. Vidare kan
erinras om grek. bäcknamnet Nibuta : vo lund'4.
Emellertid får det icke betraktas som fullt säkert, om också
ganska troligt, att det är den nuvarande betydelsen af ordet
lund som ingår i sjönamnet, ock att detta ord har afseende
på vegetationen kring sjön. Mach ZfdA 42: 170 f. har framställt en, som mig synes, synnerligen beaktansvärd härledning
af isl. lundr, hvilket han anser stå i afljudsförhållande till germ.
land
sv. dial. linda 'brachfeld'
lendh-) o. s. v. BetydelStyffe Un.2 s. 189.
2) Tham Link. s. 28.
Det lir mycket sannolikt, att dessa »järnlundar» betraktats som
heliga eller varit hedniska gudstjänstplatser. Om heliga lundar vid
vattendrag se HylMn-Cavallius Vär. o. vird. 1: 138; jfr Lundgr. Hednisk
tro s. 48, Nordlander Minnen s. 27.
4) Fick Bezz. Beitr. 22: 44.
2)
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sen 'lund' utgår närmast från den af 'freier platz, ei ng e fri edi gtes land'. Jfr i fråga om betydelseutvecklingen germ.
lit. laukas 'freies feld'i. Då
lauhaz 'niedriges gehölz, hain'
nu sjönamnet Järnlunden utan tvifvel är mycket gammalt2,
kan man väl tänka sig, att det är den äldre betydelse af lund
som här uppträder, ock man finge alltså en slående parallell
till sjönamnet Järngården; jfr äfven Toften. Namnet vore i så
fall snarast att betrakta som ett slags jämförelsenamn : sjön har
betraktats som ett så att säga inhägnat — fridlyst ock hälgat
— område; jfr Häljen. Detta alternativ betraktar jag dock som
en ganska svag möjlighet. Hvad som framför allt bestämmer
mig för att i sjönamnet Järnlunden, fsv. Ieernlundasyo, se en
afiedning af (resp, sammansättning med) ett "jeernlunder, som
har afseende på strändernas skogar, är den omständigheten, att
analoga bildningar äfven annorstädes äro påvisade inom de germanska språken. Jag erinrar först om det bekanta stället i
V2luspå str. 408: »Austr sat in aldna / i Jårnvi5i»4, där ett isl.
jarnviär 'järnskog' ingår. Detta ord motsvarar fda. Iarnvith,
hvarmed danskarna i 13:de århundradet benämnde det landskap,
som var beläget söder om Eckernförde till Levensau. Samma
ord ligger till grund för isl. jättinnenamnet Jtirnviäja. Ett direkt
synonym till fsv. "loarnlunder är det i nordtyska medeltidsurkunder omtalade Isernlo (= Isarnlöhe), hvilket af Miillenhoff D. altertumsk. V. 1: 123 till betydelsen sammanställes med
isl. jårnvi6r. Ett annat är det i samma uppsats (s. 122) behandlade fsax. skogsnamnet Isarnho. Ordet järn, isarn i dessa
namn har säkerligen afseende på skogarnas mörka ock vilda
natur (se Miillenhoff anf. st. s. 123). Att samma föreställningssätt
varit rådande äfven i Sverge, visar sålunda namnet Järnlunden.
Denna etymologi af lund, bör kanske föredragas framför den af
Liden PBB 15: 521 framställda.
Ordet järn är visserligen — utom all fråga — ett keltiskt lånord; men ett mycket gammalt sådant; se närmare Much ZfdA 42: 164,
Schrader Reallex. under Eisen. Järnet anses ha uppträtt i norra Europa
omkr. 4-5 årh. f. Kr.; se Schrader anf. arb. s. 199.
Enligt BUGGES uppl.
Af MilllenhofE D. altertumsk. V. 1: 80 ändrat till fsarnviDe.
Metriken nödvändiggör dock ingen ändring; jfr i samma strof: »i trolls
hami» (X -- 1 4 X) eller prymskvibas »ok hagliga» (X 4 I X).
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Den i Närikes Alleh. 1899, nr 40 framställda förklaringen
är af språkhistoriska skäl oantaglig.
Järsken, se Gärsken.
Järten jär4ten (Hjerten Hermelin 1810, Tham Link. ss. 34,
899; Gertsjön GS 3 Ö 34) Hällestads sn, Finspånga läns hd
Og. : Gertorp (äfven skrifvet Hjerttorp). Detta sjönamn innehåller enligt min mening stammen i fsv. *ger, isl. geirr 'spjut'
ock beror på sjöns utpräglat spjutlika form. På grund af anslutning till gårdnamnet Gertorp har sedermera ett t inkommit i sjönamnet. Jfr biformen Hvitten : Hvittorp : sjönamnet
Hviten. Hvad Gersjön (GS 1 Ö 37 Smål., 3 Ö 31 Vstml.) ock
Geratjärnarna (3 Ö 31 Vstml. o. Dal.) beträffar, ser det äfven
på grund af dessa vattendrags form ut, som om här samma ord
eller det däraf bildade fsv. gere, iSl. geiri m. 'kil, kilformigt stycke'
(jfr sv. dial. Rz), fht. gåro 'kilformigt stycke tyg 1. land', ty.
gehren 'sköte' ingår. Äfven i Norge finnas med fno. geirr sammansatta ortnamn, där ordet tycks ha haft funktionen att uttrycka något kilformigt (se Rygh NG 3: 73 f.). Sjön kallas
enligt uppgift äfven Järtsjön, tydligen en yngre sammansättning. Den fsv. formen har alltså varit *Gör eller *Göre, hvilket
förhåller sig till Gertorp som Geten till Gettorp ock som Hviten till Hvittorp. Nu är det emellertid också möjligt, att sjönamnet icke erhållit sitt t från gårdnamnet, utan från namnet
å den i samma socken belägna sjön Gulten, på samma sätt som
Käxten i samma afseende rönt påvärkan från Risten.
Af sv. hjärta, fsv. hicerta kommer däremot Hjärtsjön (GS
2 Ö 40 Blek.) ock Hjärtasjön (3 Ö 38 Smål.), hvilka namn
naturligtvis äfven syfta på sjöns form (jfr öfversikten). Hit hör
väl ock Hjärtasjön (3 Ö 37) : Hjärtaryd.
Jäsen jä4sen (j4sn) (Jäsen Gran ss. 62, 491 [1754]; Gäsen
Hermelin 1801, GS 3 0 30) Norbärgs sn Vstml. : Gäsjö, Gesjö
eller Jäse. Då detta gårdnamn i äldre tid skrifves Gääse, Geese,
Geese, Gässe, af hvilka de två första skrifningarna förekomma
år 15041, har man att utgå från gammalt g. Enligt lektor
BRATE återgår ä-ljudet på E; 'ö skulle ha gifvit e. Samma sjönamn uppträder äfven i Norrbärke sn Dalarna: Gäsen, Djupock Myrgäsen. Man kunde kanske snarast tänka på sammanDipl. dalek. 1: 282; jfr reg. s. 52.
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hang med no. älfnamnet Gjesa, fno. *Gsa, hvilket Rygh NG
IV. 1: 166 anser betyda Gåsälfven ock som att dömma af formen
tydligen är ett gammalt namn; jfr för öfrigt Gåsen. Mindre
sannolikt är väl, att namnet är bildat af sv. dial. gäsa, pl. -ar
'dyhål, sumppuss' Vg.l. Jfr i fråga om betydelsen Däfyeln,
Gorren, Vesan. I hvilket fall som hälst bör vårt sjönamn icke
gärna skiljas från Jäsungen (se följ.) : för detta senare namn
passar en härledning från gås på grund af omljudet mindre
väl; äfven Jäsen bör, om det innehåller detta ord, snarast härledas från ett fsv. *Game, ock enstafvighetsakcenten i namnet
vore sålunda här som i många andra sjönamn af yngre ursprung.
Jäsungen 2 (GS 3 Ö 31), liten sjö i V. Våla sn, Norbärgs
bärgsl. Vstml.; väl afledning af det i sjönamnet Jäsen ingående ordet.
Jönnen jönlnen .(GS 2 Ö 38), liten sjö med höglänta stränder i Fryeleds sn, Östbo hd Smål. Man kunde tänka sig, att
ordet vore att återföra på en fsv. stam *gön-, isi. gaun-, i hvilket
fall det kunde sammanställas med no. Gauna, namn på en älf,
som går till Sverge ock som enligt Rygh NG 15: 282 icke är
uppvisat annorstädes i Norge. Detta namn är jag böjd att föra
till gr. xce3vo; 'gapande', XoctSvcov ortnamn, en afledning på n af
ieu. ghau 'gapa', hvaraf äfven bildats det med xaGVO; likbetydande xoci7AN, lat. faux 'svalg', gr. xi<og 'gap', hvilka ord
stå i alljudsförhållande till mht. giwen, gewen 'gapa' 3. Jfr i
fråga om betydelsen °apor% Gimmen, Ginningen, Gömmaren, i
hvilket sistnämnda ord då samma rotform skulle förekomma.
Äfven andra möjligheter äro emellertid tänkbara. Det är
t. ex. ganska rimligt, att det uddljudande j bör förklaras på
samma sätt som i det jämtl. sockennamnet Junsele, Jönssijldh
(1535), hvilket, såsom Nordlander Sv. lm. XV. 2: 22 uppvisat,
beror på sammansmältning af prep. i samt byanamnet Öden ock sel
Se Ant. tidskr. 2: 165.
Namnet var obekant för min meddelare från trakten.
8) Fick, 1: 437. — Got. gannön 'klaga', isl. ganä 'skall', gaula,
'tjuta' höra däremot till en annan rot; om detta senare ord se senast
v. Grienberger Sitzungsber. d. k. akad. d, wissensch., phil.-hist. el.,
OXLII. 8: 95, Wien 1890. Det är icke sannolikt, trots att betydelseparalleller kunna uppvisas, att namnet bör föras till denna stam.
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'lugnvatten'; jfr Jogern, Jågern. Om det namn, som i detta fall
kunde anses dölja sig i sjönamnet Jönnen, se Önen.
Jönsetjärn, se Janhåksen.

Kafjon. ka3fjo2n (Kafiosjön GS 1 Ö 39) Annerstads sn, Sunnerbo hd Smål., egentligen en instängd vik af Bolmen (vid dess
södra ända), med många vattendrag ock os, hvarför den om
vintern är farlig att befara. Senare leden är säkerligen best.
formen fjorn af fjord, hvilket ord åtminstone i Kronobärgs län
ännu användes om vikar af insjöar. Med afseende på formen
jfr hon för horn, b gn för barn G. s. v. Första leden anser jag
varå fsv. kaf n. 'djup, djupt vatten' Södw., is]. 'sodybet' Fr.2,
att sammanhålla med nsv. dial. kvaver n. 'sumpig plats kring
en källa' 1; jfr Kåfven. Man kunde dock äfven tänka på att
ställa det till sskr. gabha 'klyfta' : gebh 'klaffen, tief sein' 2.
alla händelser är namnet säkerligen detsamma som Kaffjärden Hammarby sn Sdml.
Kafveln, af sv. dial. kavel 'rund stock' ock isl. kafii, sv.
kafie, ingår i sjönamnet Gränkafveln ock fsv. gårdnamnet Kattabeck; se Gränkafveln. En afledning på -ing är fno. sjönamnet
Keflingr, nu Kjeflingen (Rygh NG IV. 2: 129); jfr fno. sjönamnet *Kneflingr, af knefill 'stock, bjälke' (Rygh NG IV.
2: 236).
I. Kalfven kai.4ven 1. (med föreg. sjönamn) -kalv kai.4v.
I) (GS 3 Ö 40) Backaryds sn, Medelpads hd Blek., vid den
större sjön Tjurken.
(GS 2 Ö 39) Väckelsångs sn, Konga hd Smål., vid den
större Fiskestadssjön.
(GS 3 Ö 39) Hofmantorps sn, Konga hd Smål., vid den
större sjön Rottnen.
(GS 3 Ö 39) Linneryds sn, Konga hd Smål., vid den
större sjön Viren. En af dessa tre sjöar i Konga hd åsyftar
sannolikt U. Eliärne Anledning 2: 67 (1702), där från detta härad
en sjö Kalfven anföres.
(GS 1 Ö 38), se II. Kalfven.
Om ordet se vEries. Mediagerrn. s. 67.
Om denna rot se Fick, 1: 401.
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(GS 2 Ö 38) Hjälmseryds sn, Västra hd Små!., vid den
större sjön Allgunnen. Namnet är gammalt: de i SD 3: 485
från 1320' anförda namnen Kalfsaas (kalifs-, kalffz-) måste
enligt min mening innehålla detta sjönamn som första led; jfr
särskilt Hysingen.
(GS 4 Ö 38) Högsby sn, Hanbörds hd Kim., vid den större
sjön Allgunnen.
(GS 1 Ö 37); se Radkalfven.
("fre o. Nedre (GS 1 V 33), på gränsen mellan Edsleskogs ock Mo s:nar Dals'. ock Svanskogs sn, Gillbärgs hd Vrml.,
nära den större sjön Ömmeln.
(GS 1 V 32) Silbodals sn, Nordmarks hd Vrml., vid den
större sjön Vammenevattnet.
(GS 2 Ö 32) Nora sn, Nora bärgsl. Vstml., vid den
större sjön Färveln.
(GS 1 Ö 31) Sunnemo sn, Ekshärads hd Vrml., vid den
större sjön Grä,smangen : Kalfven, Kalfhöjden.
(kcikvan) (Kalfven 1658 2, GS 1 Ö 31) Brattfors sn,
Filipstads bä,rgsl. Vrml., vid den större sjön Lungen.
(GS 2 Ö 31) Lindes sn, Lindes bärgsl. Vstml., vid den
större sjön Aspen.
(Gran s. 527 [1754], GS 3 Ö 31) Gunnilbo sn, Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml., vid den större sjön Kedjen.
(kdkvan) (Grau s. 491 [1754]) Norbärgs sn, Norbärgs
bärgsl. Vstml. Jag har mig ej bekant, om den är belägen vid
någon större sjö.
Dessutom ha följande analoga namn kommit till min
kännedom ':
fda. Ensyokalf (Valdem. II:s jordeb., VGL s. 591) Fjäre
bd Hall.; se Enaren.
fda. Frithekalf (anf. st.) Tönnersjö hd Hall.; se härom
utförligare under Frillen.
Anteckningar om råmärken mellan Växjö ock Linköpings biskopsdömen.
Enligt uppgift af fil. dr G. KALLSTENIUS.
Naturligtvis är det möjligt, ja sannolikt, att äfven dessa sjöar
å ort ock ställe helt enkelt kallas eller kallats Kalfven.
2)

Sv. landatn. XX.!.

•
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ä.-nsv. Krafsiökalff (1554), »huilket är een Siöwijck
sönnerst i Krafsiön» (HSH 29: 78), Markarö (Markaryds) sn, Stannerbo hd Smål.
Milsjökalfven vid Milsjön Rämens sn, Filipstads bärgsl.
Vrml.; enligt Kallstenius Nord. stud. s. 128.
se Nilekalfven (vid Näfsjön).
fsv. Raäealf, nu Radkalfven (se d. o.) vid Rasjön.
Skirkalf (se d. o.) vid Skirsjön, Ydre hd Og.
Xitterkalfven (se d. o.) vid Uttran Sdml.
Angsjökalfven (Gran s. 524 [1754]) Skinuskattebärgs
sn, Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml., vid Ångsjön. Jag vet ej,
om namnet ännu användes.
Ökalfven (se d. 0.) vid Nätterhöfden Blek.
Från Dalarna har jag antecknat Kalfven som namn på två
små sjöar, den ena vid sjön Grycken nära Grycksbo ock den
andra vid sjön Edsken (GS 3 0 29). Att en intill en större
sjö liggande ock med densamma genom något vattendrag förenad småsjö ofta kallas den förres »kalf», omtalas äfven af Rz
s. 304 från Västerbotten ock Värmland. Samma förhållande
äger vid norrländska kusten rum i fråga om öar. I Norge är
samma bruk vanligast vid sjö-1 ock önamn, men förekommer
äfven i fråga om fjällnamn (Rygb NG 3: 396). På Själland är
kalv ett allmänt förekommande uttryck för en mindre ö vid
sidan af en större2. Den lilla ön vid sidan af Man i Irländska
sjön kallas Man Calf 2.
Att dömma af kartorna användas i Sverge äfven med sjö
sammansatta namn i samma betydelse som det enkla sjönamnet
Kalfven.3. Kalfsjön förekommer alltså: 1) GS 2 Ö 40, nära
Älnatasjön Blek.; 2) 2 Ö 39, nära Möckeln Smål.; 3) 3 Ö 39,
nära Norrsjön Smål.; 4) 1 V 38, nära Hvalasjön Hall.; 5) 1 Ö
38 : Kalfnäs, Kalfvia, vid Örsjön Smål.; 6) 1 Ö 37, vid Horssjön
Smål.; 7) 4 Ö 32, vid Jälmaren Sdml. Däremot 'antar jag, att
detta ord i Kalfgöl (GS 4 Ö 36), Kalftjärn (GS 2 Ö 32, 1 V 31)
icke har samma funktion att beteckna en mindre sjö i förhållande till en större sådan, utan att dessa namn böra jämföras
Äfven vikar af större sjöar bära ofta namnet Kall; jfr en svensk
motsvaiigbet under 19 ofvan.
Madsen Afn0 1863, s. 215.
Möjligen äro dock åtskilliga af dem i dagligt tal enkla.
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med det i samma trakter så vanliga namnet Kusjön (GS 3 Ö 31)
Vstml., Kotjärnl, Kosstjärnet (kosen) Karlskoga sn; jfr vidare
Oxsjön, Oxtjärn (se
Valloxen), Tjursjön (Se Tjurken), ags.
nealfra mere (Middendorff Aeng. flurnam. s. 25) o. s. v. Slutligen anmärkes, att fsv. gårdnamnet Kalfsio (1409) Västra hd
Smål. (SD NS II) visar hän på ett likalydande fsv. sjönamn.
IL Kalfven karven2 2 (i kalf Vaidem. II:S jordeb., VGL
s. 591 [Schlyt. uppl.]; Kalfz siöö 1603 HSH 29: 80; Kalfven
GS 1 V 38), ganska stor sjö i Kalfs sn, Kinds hd Vg. Socknen
Kall nämnes år 1356 (Höjer 2: 1125). Ehuru sjön år belägen i
närheten af de båda stora Fegensjöarna, synes det mig otänkbart, att namnet å denna ansenliga sjö skulle ha samma betydelse som de ofvan behandlade sjöarna med samma namn. Dock
torde grundordet vara detsamma, nämligen fsv. kalver, isi. kalfr.
Ovisst är emellertid, hvilken föreställning som legat till grund
för namnet. Knappast troligt är dock, att sockennamnet Kalf
är det ursprungliga, utan detta är sannolikt bildat af sjönamnet
som t. ex. Dunker : Dunkern, Lång : Lången Grums sn Vrml.,
Rist : Risten, Sotter : Sottern o. s. v.

Kallen (Gran s. 69 [1754]) å gränsen mellan Våla hd Vstml.
ock Hagunda hd Uppl., vid Kallbärgsröret, vid hvilket Bälinge,
Ulleråkers ock Hagunda h:der sammanstöta med Våla hd : Kallön. Kallbärget är aflett af Kallen liksom Fraggbärget af sjönamnet Fraggen ock liksom Kalfhöjden af Kalfven. Att dömma
af GS 4 Ö 30 kallas sjön nu Kallsjön. Detta namn är liksom
Kallsjön GS 2 Ö 37, Kalltjärn 3, no. Kaldbekken (Rygh NG
3: 398), isl. Kaldå (i närheten af Hitarå, se Heten) sammansatt
med adj. kall, fsv. kalder 4, hvaraf som bekant äfven sv. källa,
fsv. ktelda är bildat5, hvadan alltså de under Källunden anförda
namnen Källsjön äro besläktade. Etymologiskt identiskt med
Kallen är sjönamnet Kållen; jfr de därunder anförda namnen
GS 1 V33, 1 V32 2 ggr, 1 ö 32,2 Ö32, 1 ö 31, 2 ö
31 2 ggr.
Akcenten förefaller mig misstänkt; möjligen 'akc. 1.
GS 2 ö 32, 2 ö 31.
Jfr äfven gårdnamnen Kalls» Fröderyds sn Smål. ock Skurups
sn Skå., Kallbänk Husby sn Dalarna, Skogs sn Håls. ock Hassels sn
Hills, samt Kallbäcken N. Råda sn Vrml.
Se' numera utförligt Karsten Beitr. z. germ. wortk. s. 20 f.
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Kållsjön. 0. s. v.; se för öfrigt äfven under Kylingen ock Kölnen.
På långt håll samhörigt är det sicilianska flodnamnet Gela (: lat.
gelu), numera Fiume di Ghiaeoio 'isfloden' (se Islingen). Betydelsen i namnet Kallen är sålunda densamma som i sjönamnen Ettern, fsv. Friski, Svalen, flodnamnet Ätran 0. s. v., vi-

dare i t. ex. gr. källnamnet Perte-rz : CyLerso; 'mycket kall' 1.
Kammen kamimen, ofta kftm4men (Tham Link. s. 1019,
Rääf 5: 8) Sunds sn, Ydre hd Og. : Kam, Kåmarp eller Kamarp,
I gårdnamnet Kam finna vi en äldre form af sjönamnet utan
artikel; jfr t. ex. gårdnamnen Dunker, Lid, Lång, Räm, Sotter,
Und: sjönamnen Dunkern, Lien, Lången o. s. v. (se närmare i
öfversikten). Vårt sjönamn är bildat af sv. kam, dial. äfven
kåmm, fsv. kamber, kaamb, hvars motsvarighet i fno. äfven
uppträder i no. ortnamn (Rygh NG Indl. s. 59); alltså ett järnförelsenamn af samma art som Spiken, Spjuten o. s. v. Möjligen
föreligger här en betydelse motsvarande den af 'ryggås' eller
'takås', som förekommer i VGL. I alla händelser är det väl
något i sjöns form som gifvit anledning till namnet. Ett fno.
älfnamn "Kemba, aflett af kambr (som fjällnamn), anser Rygh
NG 3: 381 kunna ingå i no. sjönamnet Kjemsjoen.
Karbon ka3rbo2n är enligt uppgift namnet på en liten i
mosstrakt belägen sjö i Frökinds hd Vg. Första leden är väl
densamma som i Karsjön (se Blåkaren) ock den senare identisk
med den i sjönamnen
Tibon (se d. o.). Jfr ags. eearewyll
Middendorff Aeng. flum., under enar. 1 fråga om betydelsen
kan här äfven erinras om fno. älfven Munnlaug (NGL V. 2: 815)
: munnlaug, mullaug 'bäcken o. d.'
Karken karken 2 (GS 1 V 37) Holtsljunga ock Refvesjö
s:nar, Kinds hd Vg. : Karka(r)shult. Detta namn skrifves enligt
SRP nr 825 år 1368 Kareanshult. Om här värkligen ett sjönamn "Karke ingår, skulle gårdnamnet ha uppstått efter den
tid, då sjönamnet erhöll bestämd artikel; jfr Eldansnäs : Eldan,
Elensås : Elen, Fjällansnäs : Fjällen, Lienshyttan : Lien 0. s. v.
Emellertid har man på grund af den redan i slutet af 1100talet uppträdande formen iaimans (se Jälniaren) också att räkna
med den möjligheten, att namnet innehåller en för öfrigt svårFick Bezz. Beitr. 22: 43.
Akeentuppgift har ej lemnats.
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förklarlig afledning -an; se äfven 'Vidhme (Vidhman) samt
afd. Iii.
Hvad härledningen af detta namn *Karkan eller *Bark() beträffar, antar jag som möjligt, att ordet förutsätter ett fsv. adj.
*karker, hvilket är en k-afledning af samma germanska stam
som det med sk-suffix bildade sv. adj karsk, fsv. karsker bl. a.
'rask, liflig, munter, kry', fda. karsk, ty. dial. karsch. Om
dylika parallellbildningar på k ock sk se Nor. Sv. etymol.
8. 26 f. Kanske föreligger samma adj. i isl. personnamnet
Karkr — så hette t. ex. den slaf, som mördade Hakon jarl.
Ifrågavarande ord äro som bekant besläktade med gr. bysipm
'väcker', sskr. jitrate 'vaknar, rör sig' 2. Att jag föredrager denna
härledning framför andra möjligheter, beror därpå, att i Norge
finnas spår af en älfnamnsstam Kjark-, hvilken tydligen hör till
isl. kjarkr m. 'mod' (Rygh NG 2: 14). Detta ord innehåller samma
afledning som *karker ock samma afljudsstadium som iyaipw.
Med afseende på betydelsen af kjarkr erinras om ty. waeker :
wachen. Beträffande den i sjönaninet ponerade betydelsen må
jämföras If-, Leken, Nimmern, Svarfvaren, Svinnaren, Visken.
Öfriga möjligheter anser jag föga sannolika. Gr. yopy6;
'fruktansvärd, skräckinjagande'3 stämmer formellt, men sjön är
alldeles för obetydlig för att bära ett sådant namn. Stammen
är för öfrigt i germanska språk okänd.4 Icke häller äger väl
sammanhang rum med ags. cearcian 'knarra'. Detta ord hör
som bekant närmast till sskr. garj 'brusa, ryta'; men det är
mindre troligt, om också ej alldeles omöjligt, att äfven vårt
sjönamn bör ställas till den icke obetydliga grupp af nordiska
vattendragsnamn, där en sådan betydelse uppträder. Om ags.
cearcian erinrar Middendorff Aeng. flurnam. s. 25 i samband
med ags. on Cearcesgage, on earea die, hvilka möjligen böra
Den möjligheten står naturligtvis äfven öppen, att formen Kareans- beror på felläsning eller felskrifning för Karcars-. Märk, att
namnet numera stundom, t. ex. å GS 1 V 37, skrifves Karkars-.
Prellwitz s. 82, Uhlenbeck Et. wb. d. altind. spr. s. 97. Med
afseende på betydelseutvecklingen jfr isl. vakr 'rask', sv. vaken : vaka.
Icke i första rummet 'häftig', såsom t. ex. PAssow anger; se
Osthoff Etym. parerga s. 45 noten.
Den af Prusik KZ 25: 597 f. (ock M. Niedermann Bezz. Beitr.
25: 294) förordade sammanställningen med mht. kam 'häftig, sträng'
afvisas af Osthoff Etym. par. s. 45 noten.
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förbindas med vårt sjönamn. Vidare kunde man i Karken vilja
se en afiedning af ett ord motsvarande is]. kar 'smuts', men ordet
är för öfrigt icke känt i ortnamn. Något sannolikare vore släktskap med den under Karmen behandlade stammen. Om no. kark
'bark' erinras blott för fullständighetens skull; jfr Barken.
Karlsjön, se Janhåksen.
Kedjen, stora o. Lilla, 19e4djen eller enligt annan uppgift
»tjeen1 med samma e som i ordet men <— meden (= slädmeden)»,
hvarmed cirkumflekterad akcent tycks åsyftas (Kedjen Gran s.
507 [1754], Hermelin 1801, GS 3 Ö 31; Kedjan Tham Vest.
s. 5), två med ett vattendrag förenade sjöar i Gunnilbo sn,
Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml. : Kedjebo, år 1539 skrifvet Kädieboda (Bellander s. 6`2), 1571 Kädieboda (Forssell Sv. 1571, s.
83). Namnet kan knappast hafva annat ursprung än fsv. kaadhia
f. 'kedja'. Detta är emellertid som bekant ett lånord, hvilket
icke är uppvisat i svenskan från lagarnas tid. Sjönamnet kan
sålunda icke hafva gamla anor ock är i detta hänseende jämförligt med de likaledes västmanländska sjönamnen Kloten ock
Kopparen. Samma ord ingår troligen äfven i älfnamnet Kedjan
(Kjedjan Karlskoga sn Vrml., enligt Dahl Carlssk. Sochn 1779) 2;
jfr äfven Tjen. Här föreligga jämförelsenamn af samma art
som Nyckeln, Spiken o. s. v. Gårdnamnet Kädjeboda, Kedjebo
förhåller sig till• Kedjen som Darabo (af "Daghirsbodha) till
Dagaren, Som Flatebo till Flaten, Flugebo till Flugen 0. s. v.
Osannolikt är, att samma ord uppträder idet sjönamn, som
GS 3 Ö 37 skrifves Kedje- eller Kiasjön Älghults sn Små].
Allmogen kallar sjön J9i3afönn2. Detta namn innehåller i stället
troligen fsv. kip n., gen. pl. kipia; jfr de 'faktiskt med detta ord
sammansatta fsv. Kidhiauadh (1410), nu Kedevad, förut Härrestads sn, nu Strå sn Og., Kidhiascetra (1409), nu Kesäter V.
Vingåkers an Sdml. (SD NS II).
lien, se Tjen.
Ketteln, se Kitteln.
Kexen, se Käxen.
Kiasjön, se Kedjen (slutet).
1) Samme meddelare tillägger: »Stundom kanske tje3n = samma
e som i len (mjuk); aldrig Kedjen». Sannolikt menas tje4n.

Norask. ark. 2: 407.
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Kilen.
jo3ien2 1 1. Isi41en 2 (GS 3 Ö 36), liten sjö i Frödinge
sn, Sevedes hd Kim.
j§iien 3 (GS 4 Ö 36), liten sjö i Gladhammars sn, S.
Tjusts hd Kim. : Mimare, hvilket gårdnamn år 1359 skrefs
Kilamara (SRP nr 398). Sjön har sålunda säkerligen äfven
haft namnet Kilamaren; jfr den i samma socken belägna sjön
Maren.

/pien (Hermelin 1808, Lex. 2: 382) Fryksände sn, Fryksdals hd Vrml. : Kilgårdarna.
i flera sammansättningar såsom namn å hafsvikar i Bohuslän, t. ex. Bu-, Ramm-, Star-, Stekilen. Hvad Starkilen
beträffar, erinras om fno. starkill 'smal bukt, där det växer
starr' (Bugge hos Fr.2 3: 1108 b).
Namnet innehåller naturligtvis sv. fsv. kil m.; möjligen
återgå 1 ock 2 på ett af detta ord aflett sjönamn *Kilo. Hit
hör äfven Kilsjön (GS 5 Ö 31) Almunge sn Uppl. Samtliga
sjöar hafva en utpräglad kilform. Jfr med afseende på betydelsen under Viggaren. I detta sammanhang erinras äfven om
Blägdesjön (GS 4 Ö 34) : Blägda, hvilket gårdnamn visar hän
på ett enkelt sjönamn. På grund af sjöns form är sannolikt
grundordet sv. dial. bliticle ni., is!. blegär m. 'kil' 4.
*Killingen har möjligen varit namnet på den lilla sjö (GS
1 V 33) i Tisselskogs sn, Vedbo hd Dalsl., vid Killingen, Killerud, som nu — att dömma af kartan — kallas Killingetjärn.
Här ingår djurnamnet killing, fsv. kiplinger m. Jfr med afseen de på betydelsen Gässlingen samt för öfrigt Geten, nen o. a.
Kingen är dialektform för Kinnen.
Kinnen »in3nen2 1. (af allmogen) pig3gen2 5, enligt en tredje
uppgift /9in4nen 6 (GS 3 ö 39) Alm eboda sn, Konga hd Smål. :
Kinnanäs; enligt uppgift omgifven af bärg ock skogar. På
Enligt uppgift från Frödinge sn.
Enligt uppgift från Vimmerby sn.
Akcent har ej uppgifvits.
Om ordet se för öfrigt Hellqu. Ark. 7: 167.
Enligt samma i traktens dialekt en gång värksamma ljudlag, på
grund af hvilken sjönamnet Allgunnen fått uttalet Alljungen; se närmare d. o.
Den senare uppgiften är dock ej fullt tydlig.
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grund af såväl uttalets som gårdnamnets samstämmiga vittnesbörd måste namnets fsv. namn ha varit *Kinne. Samma namn
har väl äfven burits af Kinnasjön Hall. Ordet sammanställer
jag med det af Rygh NG 1: 281 ponerade fno. älfnamnet Kinna.
Dessa ord äro enligt min mening afledda af sv. dial. kinn, fsv.
kin, iSl. kinn. f. 'kind, sida af ansiktet', i Norge använt i ortnamn om en brant sluttning af ett fjäll eller en ås (Rygh NG
Indl. s. 60). Hit höra väl också (Norra o. Södra) Kindsjön GS
1 V 36 Vg. med — af kartan att dömma — höglänta stränder samt
3 Ö 36. Närmast jämförligt med afseende på bildning ock betydelse är sjönamnet Fjällen, fsv. Ficelle, som förhåller sig till
Fjällsjön liksom Kinnen, fsv. *Kinne till Kindsjön. Jfr vidare
Bringen, Flugen, Hufvan o. s. v.
I detta sammanhang må nämnas, att bärgnamnet Kinnekulle sannolikt icke är att föra hit. Det kallas i fsv. Kindabergh (Styffe Un.2 s. 126) eller Kindkulle (VGL IV. 11: 2) ock
har antagligen sitt namn efter Kinda hcerap, nu Kinne hd.
Detta ock andra häradsnamn, i hvilket stammen kind- ingår,
är, som man längesedan antagit, att härleda af en germ. 1-stam
kindi- (jfr got. kindins) = lat. genti- (gens 'stam, släkte').
Kistevattnet, se Kitteln.
Kitteln jpit3telen2 eller pet3te12n 1 (Kjettelen GS 2 Ö 38)
Gällaryds ock Rydaholms s:nar, Östbo hd Smål., kallas nu allmänt Hyltesjön (: gårdnamnet Hylte). Sjön är betydligt djup;
stränderna äro ej branta, men på ena sidan höjer sig marken
betydligt vid byn Hylte. Den har säkerligen fått namn efter
formen. Ordet är alltså best. form af sv. kittel, fsv. ktil, isl.
ketill m., hvilket äfven ingår i Kettilsjön (GS 1 Ö 37) Örsås
sn Vg., Kättlagöl (3 Ö 38) Smål., Kittelstjärn (1 V 33) Dalsl.
ock fno. Ketilbek (ack. NGL 2: 488, V. 2: 809); sålunda identiskt
med det af Rygh NG 15: 339 ponerade fno. fjordnamnet Ketill
ock af samma art som t. ex. de med kar bildade sjönamnen
(se Blåkaren), Kistevattnet (GS 2 V 35 Boh.) o. s. v. I Gryts
sn Og. finns en ö kallad Kettelön. För öfrigt må nämnas ags.
Cytelwylle, tö eytelfiådan, anförda af Middendorff Aeng. flurn.
§ 37, samt gr. XISTpot., namn på källor vid Thermopylx : xirrpo;
'gryta', hvarom närmare Fick Bezz. Beitr. 22: 49.
1)

1 dialekten öfvergår i denna ställning I till ö.
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Fsv. Kinst, ström, se Rösen.

Kjön, se Kön.
Kjörn, se Körn.
Kjösen, se Kösen.
Klampen väl klam"pen (GS 2 Ö 32), liten sjö vid Grekens
östra strand, Nora bärgsl. Vstml. Säkerligen innehåller namnet
sv. klamp m. 'klumpigt mindre trästycke' ock har alltså en betydelse, som mer• eller mindre närmar sig den hos sjönamnen
Bjälken, Drängen, Stookaren o. s. v. samt af sammansatta namn
Klosstjärn', likaledes i Vstml., byars första led är sv. lånordet
kloss (se Kloten). Klampen är alltså ett af de många s. k. jämförelsenamnen.
Klartjärn, se Lottern.
Klefven kle4ven 2 (GS 3 Ö 38), liten sjö på gränsen till
Kråksmåla sn, Hanbörds hd Klm., med, bärgiga omgifningar,
nära Branthult. Namnet är bildat af fsv. klef f. 'brant backe,
klippa, klippstig', fno. kleif f. 'brat bjergside, ad hvilken der
gaar en vd', hvilket synnerligen ofta ingår i fsv. ock fno. ortnamns. Jfr för öf'rigt Klefsjön (GS 1 V 36) : Klefsjö Östads
sn Vg. med — att dömma af kartan -- branta ock bärgiga
stränder, Klefvattnet (2 V 34) Boh., Klefvasjön (1 V 36) Vg.
Möjligt är dock äfven, att i sjönamnet ett likabetydande ord,
motsvarande fno. klif n., förekommer. Detta har i Norge bildat
åtskilliga ortnamn", ock dess etymologiska motsvarighet finna
vi i de boll. ortnamnen Kleef, mnl. Clöve
*Kliba5. I fråga
om betydelsen af sjönamnet Klefven erinras om Bringen, Fjällen, Killen, Källaren o. s. V.
Klingen (sjö i Dalarna), Klingsjön, se under Sången.
Kloten klo4ten (Hermelin 1803, GS 3 Ö 31), icke obetydlig
sjö i Ramsbärgs sn, Lindes bärgsl. Vstml. : Kloten, Klottorp,
Klotboda; af Tuneld s. 101 (1741) kallad Klotsjön. Jag antar,
att formen hos någon del af sjön gifvit upphof till namnet ock
att det sålunda innehåller fsv. klöt n. '1) klot 2) svärdsknapp'
GS 2 ö 31 2 ggr, 3 ö 31 3 ggr.
Fullt tydlig akcentuppgift saknas.
Se Södw. Ordb., Rygh NG Indl. s. 60, Elven. s. 128.
Rygh NG Indl. s. 61.
Se Frank Et. wb. under klit'.
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(Södw.). Detta ord är nu visserligen ett lånord (=mnt kl6t)1,
men det uppträder redan i y.-fsv. (se Södw.) ock daterar sig
sålunda från ungefår samma tid som sjönamnet Kedjan i Gunnilbo sn Vstml. Emellertid må nämnas, att Nor. Urg. lautl. s.
217 fattar isl. klåt 'svärdsknapp' som ett inhemskt ord, hvilket
står i rotvariationsförhållande till fht. klöz 'kula, klot; äfven
svärdsknapp'
*klaut). Jag lutar dock snarast åt den uppfattningen, att äfven det is]. ordet är lånat. För öfrigt finnes
just i Vstml. ett annat sjönamn, hvilket på sätt ock vis kan
stå sjönamnet Kloten mycket nära, nämligen Klosstjärn, om
detta nämligen, såsom det ligger nära till hands att antaga, är
bildat af sv. kloss
ty. kloss, f ht. klöz (= mit., sv. lånordet
klot) eller det därmed nära besläktade likabetydande ty. klotz,
mht. klos, gen. klotzes2. Icke mindre än 5 tjärn med detta
namn har jag antecknat från Vstml. (se Klampen). Det är af
intresse att just i detta landskap, där i ock för bärgsbruket
tidigt tyskar slagit sig ned, finna tyska lånord i våra sjönamn.
Om nu sjönamnet Kloten har afseende på något runt i sjöns
form, äro Valen ock åtskilliga därunder anförda sjönamn att
jämföra. — Formen Kloten är knappast en ellips för Klotsjön,
såsom sjön kallas af TUNELD: namnen å de vid stränderna belägna gårdarna visa nämligen hän på ett osammansatt namn.
*Klubblången har säkerligen varit ock är kanske ännu
namnet å den långsmala sjö, som GS 5 Ö 33 kallas Klubblångsjön i Kattnäs sn, Daga hd Sdml. Första leden är sv. fsv. is!.
klubba f., alltså samma ord som ingår i Klubb(e)tjärn (GS 1 V
32) Vrml. samt Klubbviken af Yngarn. En blick på kartan
visar, att formen gifvit upphof till namnet. Om senare leden
se Lången. Jfr t. ex. Kors-, Svärdlången.
Klyfttjärn, se Klysen.
Klysen, Stora 0. Lilla, kly4sen3 (Klysen Grau s. 527 [1754],
Tham Vest. s. 155 samt enl. uppgift; Klysan GS 3 Ö 31) GunDen inhemska motsvarigheten vore ett klot, is!. klaut; jfr eng.
oleat
Se närmare Kluge Et. wb. — Man skulle dock äfveu kunna
föra namnet till det ganska allmänna sv. dial. klossa 'groda' (se Rz).
Emellertid hade man då väntat sig, att åtminstone någon gång se formen Klossetjarn.
Formen Klysan har intet stöd i det talade språket.
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nilbo sn, Skinnskattebärgs bärgsl., på gränsen till Snäfringe hd
Vstml. Den förstnämnda af de båda sjöarna, som väl namnet
ursprungligen tillkom, är långsmal med — att dömma af kartan —
delvis höglänta stränder. Namnet hör nära tillsamman med sv.
dial. klysa 'öppning ni. m.' Rz. Samma stam ingår äfven i
sjönamnet Klysnan. (GS 3 Ö 30) Silfbärgs an Dalarna. Betydelsen är ungefär densamma som i sjönamnen Klämmingen,
Kösen, Remmaren, KLyfttjärn (GS 1 V 32) Vrml.
Kläggen klaegen (Fernow s. 11 [1773], Höjer 1: 489, Cederström Vrml. fiskev. nr 918) Östmarks sn, Öfra Fryksdals hd
Vrml. Namnet för jag till sv. dial. klägg m. Dalsl., klägge
m. Vg., isl. klegge m. 'broms', ock namnet är sålunda synonymt med Bromsen. Båda namnen syfta väl på vågbruset.
Jfr äfven sv. sjönamnet Vitveln ock fno. älfnamnet Humla.
Klämmingen kläm3mig2en (kNmigan) (Klämmingen Lotter
c. 1750, Hermelin 1802; Klemmingen GS 4 0-5 Ö 33), ansenlig sjö i Dillnäs ock Kattnäs s:nar, Daga hd Sdml., med en
efter uppgift mycket höglänt ock brant nordlig strand. Ordet
är aflett af sv. dial. klämma 'trång plats mellan tvänne bärg
m. m.' Rz (i t. ex. bärgsklämma 'bärgsskrefva'1), no. klemma
'trång klyfta' Aas., ingående i no. gårdnamnet Bjorneklemma 2
(yr Björnklammen), da. klemme, om 'et snevert, indelukket sted'
i da. ängsnamnet Klemmen, äng mellan två skogar, ock Stelklemmerne, grund i Roeskilde fjord, Sjxlland 3. Al ett likabetydande *klöv, motsvarande isl. klauf f. 'trång klyfta' 4 äro
väl de vid stränderna belägna gårdarna Klöfvet, Klöfsta bildade. I fråga om betydelsen jfr sjönamnen Klysen, Remnaren
o. s. v. Afledningen tycks vara densamma som i Dänningen.
Knabbarpen (Crwlins s. 391 [1774; i en lista på sjönamn
omnämnda år 1736]) är tydligen den vid gården Knabbarp i
Vimmerby sn, Sevedes hd Klm. liggande sjö, som enl. GS 3 Ö
36 nu kallas Skiresjön. Namnet har uppkommit af gårdnamnet Knabbarp, möjligen genom ellips ur "Knabbarpssjön; jfr
de på samma sätt bildade sjönamnen Barsättern, Drättingen,
Glaåkern, Hornbetan, Skörsummen 0. s. v.
Knifsjön, se Käxen.
Ant. tidskr. 2: 159.
2) Rygh NG 1: 71.
Madsen Afn0 1863, s. 217.
Ingående i no. ortnamn (Rygh NG Indl. s. 60).
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Knolltjärn, se Kullen.
Knon kno4n (Hermelin 1808, Lex. 7: 446 m, fl.) Ekshärads

sn, N. Älfdals hd Vrml.; i förbindelse med sjön står den s. k.
Knoån. Med tanke på det af Rygh NG 3: 281 omtalade no.
älfnamu, som han är böjd att ställa till fno. krnti m. 'knoge',
för jag de värmländska vattendragsnamnen till det motsvarande
sv. dial. kno m. (se Rz s. 337)1 ock erinrar om de synnerligen
många sjönamn, som äro bildade af namn på kroppsdelar, t ex.
Bastfoten, Knäsjön (GS 1 V 33), hvilka alla äro belägna just
i Vrml.; se för öfrigt öfversikten.
Knutsnabben kun3tsnab2ben (GS 1 Ö 39) Lidhults sn,
Sunnerbo hd Smål. Första leden är sv. knut, fsv. knuter, isl.
knntr. Den senare är samma ord som ingår i namnet ilfsnabben
: sv. dial. snabb, nabb m. eller nabbe m. 'hufvud; udde, landtunga; skogsdunge, som höjer sig öfver den omgifvande skogen;
framskjutande spets af en äng'. Ordet ingår äfven i no. ortnamn för att beteckna något framstående, halföar o. d.; se Rygh
NG 2: 385. Om detta ords härledning se Johansson PBB 14: 363.
I fråga om betydelsen jfr Höfden. Huru namnet närmare är att
förstå, kan icke med bestämdhet sägas.
Knäsjön, se Knon.
Kogaren ko3gar2n (Kogern Lotter c. 1750; Kogaren Hermelin 1818, GS 4 ö 36), medelstor sjö i Hallingebärgs sn; S. Tjusts
hd Klm. Jag känner ingen germ. stam kög-, hvaraf detta namn
kan vara bildat2. För att förklara det säkerligen uråldriga sjönamnet måste man, synes mig, vända sig till aflägsnare språk.
På grund af den i sjönamn synnerligen vanliga betydelsen 'gap,
klyfta' (se nedan) antager jag som möjligt, att stammen kö3motsvarar det ieu. V g2iigh, åm ingår i sskr. gåkate 'taucht sich,
vertieft sich' ock som lägges till grund för gr. pfgacc, dor. pc7triacc
'talgrund, schlucht'
ieu. *g2figh-iå. Betydelsen vore ungefår
= sv. knoge <-• äldre *knöwe, *knöe; se Nor. Ark. 1: 156 f.
Man kunde möjligen tänka på ett fsv. *köwir
'köir (jfr
knoge, trogen, redobogen o. s. v.) eller möjligen, ehuru mindre sannolikt (jfr Nor. Aschw. gr. § 271 anm. 1), *köftr : is!. köf n. 'rök,
ånga' (? ?).• Dock har man troligast att, som ofvan antagits, utgå från
ett *kög-.
Prellwitz under Pijatnt, Uhlenbeck Et. wb. d. altind. spr. s. 80.
En annan, dock osäker förklaring af galvx. se Wh. Stokes Bezz. Beitr.
23: 48.
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densamma som i sjönamnen Dänningen, Gapern, Gillen, Gimmen,
gaun-?);
Ginningen, Gåpen, Gömmaren, Hulingen, Jönnen
Klysan, Klämmingen m. fl. m. fl. Kanske man hit äfven kunde
föra da. Krage (bukt)? — Fsv. *Köghir (utan omljud såsom fsv.
Ma3lir, fno. Aspir, Lauflr).
Kolbrännaren ku3lbrän2narn eller Kolbränningenl (Kolbränningen SGU Aa 48: 7; Kolbränningssjön GS 1 V 36), mycket
liten sjö i Torpa sn, Vedens hd Vg.; djupt belägen ock omgifven af skog. Skogen i Vedens hd har öfverallt förstörts genom
svedjande. Namnet har alltså säkerligen uppkommit på grund
af dess belägenhet i en trakt, där fordom kolbränning drifvits,
ock har alltså samma upphof som sjönamnet Bränningen 2; se
för öfrigt d. o. ock jfr det fsv. tillnamnet Ko1bra3nna, Kolbrcennare (se Södw. Ordb.) ock isl. kolbrenna f. 'brännande af kol'.
Föga troligt är däremot, trots den numera använda formen på
-are, att det är det fsv. nomen ag. kolbrEennare som ingår i ordet.
I så fall skulle emellertid närmast Kolarsjön (G-S 3 Ö 31) Vstml.
jämföras, äfvensom Silfköparen, Notbindartjärn (GS 2 Ö 32)
Vstml. o. s. v. ,
Kolpen väl kol4pen (GS 3 Ö 31), mycket liten sjö i Skinnskattebärgs sn, Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml. Namnet innehåller samma ord som första leden i det af Hz s. 344 just från
Västmanland anförda kolpdjup 'brådjup'. Jfr no. kulp m. 'håla,
fördjupning', hvaraf möjligen fno. gårdnamnet Kolphnsar (Rygh
NG 2: 256). Ordet är väl på mycket långt håll besläktat med
sv. klyfta, klyfva, gr. yltScptå 'urhålkar, inristar' o. s. v. Med
afseende på afledning böra kanske sjönamnen Dölpan, Holpen,
Hulpan jämföras.
Kolsnaren kft8lsnar2n (kgsnan 3) (Kolsnaren Sudermanl.
[karta] 1625, Hermelin 1804; Kålsnaren Tuneld [I] 2: 8 [1786],
Hermelin 1803, GS 3 Ö 33), milslång smal sjö i V. Vingåkers
sn, Oppunda hd Sdnal. Uttalet gifver vid handen, att man har
att utgå från en fsv. stam kol- : fsv. isl. kol n., fht. kol n. jämte
Jag har dock icke erhållit någon uppgift om att denna form
har motsvarighet i det nu lefvande språket; sannolikt har den emellertid funnits. Däremot torde namnet Kolbränningssjön icke någonsin
hafva existerat.
Jfr no. gårdnamnet Kulsveen. Rygh NG 3: 27.
Mellan dessa båda uttal finnas i trakten åtskilliga gradationer.
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kolo m. o. s. v. Samma ord föreligger i sjönamnen "Kolunden,
Kålungen, Kölingen, Kolsjönl, Koltjärn2, Kolbäcksån af äldre
Kolbeekker 3, fno. Kolsjår, Koltj2rn (Rygh NG Indl. s. 61), no.
fno. Kola (Rygh NG 3: 27) samt väl äfven
älfnamnet Koloa
fht. Cholapaeh, nu Kohlbaeh4.

I många fall syftar namnet otvifvelaktigt på att kolbränning drifvits på stället. Men i andra betecknar däremot ordet,
att vattnet på grund af dess egen eller omgifningens beskaffenhet haft en i ögonen fallande mörk färg; jfr Rygh NG Indl.
s. 61. Så är enligt RYGH sannolikt fallet med fno. älfnamnet
Kola. livad nu Kolsnaren beträffar, har jag vid ett flyktigt
besök i näjden icke kunnat finna, att dess omgifningar, åtminstone numera, ha något dystert eller vilt utseende eller att vattnet utmärker sig för någon påfallande mörkhet. Sjön är omgifven af löfskog ock kullar samt vida kring beryktad för sin
naturskönhet. Men naturligtvis har i den aflägsna forntid, då
namnet uppkom, förhållandet kunnat vara annorlunda. För en
betydelse 'mörk' talar ock den omständigheten, att den närbelägna större sjön Tisnaren har ett namn, som synes betyda
'den glänsande, strålande'. Det ligger då nära till hands att
antaga, det Kolsnaren benämnts i motsättning till denna sjö;
jfr sjönamnen Fiolen Stråken, Hunn Valpen, Ljusterhöfden Svarthöfden. Härför talar ock det förhållandet, att Kolsnaren måste antagas ha erhållit sitt s från namnet Tisnaren
ock att således i formellt hänseende detta senare namn påvärkat det förra. En afledning -sn- har nämligen inga säkra motstycken bland våra sjönamn. I Tisnaren hör s sannolikt till
stammen; ej häller erbjuda Malsnaren, Malsnan säkert stöd för
antagande af en dylik afledning. Malsnaren 2 synes vara en
ombildning i anslutning till den större Visnaren. Snarast kunde
man jämföra de fno. fjordnamnen Tysnir(?) ock Vefsnir5; men
äfven här kan s vara radikalt. Jag antager alltså, att afled1) GS 3 ö 38 : Kolshult, 1 ö 37, 1 V 36 4 ggr: Kolsjoholm
1 gg, 2 ö 34,1 V 32, 1 V 31,5 ö 31. Af dessa stafvas 1 ö 37,
2 ö 34 samt två af de å 1 V 36 upptagna KM-.
2) GS 1 V 31, 1 ö 31.
3) Jfr Kolbekx broo Nya krön. forts. s. 49, v. 1418 (SFS).
4) Jfr Förstem. 2: 377.
3) Rygh Stud. ss. 33, 40.
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ningen i Kolsnaren är analogiskt öfverförd från Tisnarenl. Om
sålunda värkligen vårt sjönamn betyder 'svartsjön', kan i fråga
om betydelsen erinras om sjönamnen Dunkern, Hummeln, Mörkon, Svarten; jfr Soten : sot. Se äfven följ. art.
Ett bekant namn, där säkert sbst. kol ingår, är den icke
synnerligen fjärran från Bolsnaren belägna Kolmården, fsv.
Kolmarp eller Kulmarp. Namnet betyder 'den kolsvarta skogen'; jfr de vanliga uttrycken 'kolsvart', 'kolande svart', 'svart
som kol' o. s. v.2 samt is!. Myrkviär.
*Kolund(en), fsv. *Koldi har sannolikt varit namnet på
den sjö i Stenkvista sil, Ö.-Rekarnes hd Sdml., som i forna tider
upptagit området för det nuvarande Kolundakårret eller Kolunda
fiyor 3. Namnet är bevarat i gårduamnet Kolunda, år 1380
skrifvet Kolunda enligt SRP nr 1509 ock 1401 i Colundhum
enligt SD NS II. Första leden är densamma som i Kolsnaren;
om den senare leden se Unden, Unnen. Betydelsen är alltså
'kolsjön, den kolsvarta sjön'. Jfr för öfrigt "Bärgnn(den), *Kållund(en), Linundi.
Konaren, se Kornan.
Kopparen väl kop3par2n (Kåpparen Gran s. 443 [1754];
Kopparn SGU Aa 11: 9, 33, GS 3 Ö 32), mycket liten skogssjö
i Bro sn på gränsen till Skedvi sn, Äkerbo hd Vstml. Namnet •
bör sammanhållas med Koppartjärn (GS 1 V 32 2 ggr, 2 V 31)
Vrml. Då faktiskt många sjöar innehålla benämningar på metaller (hvarom utförligt under Minigården), finns kanske ingen
anledning att icke härleda sjönamnet från sv. koppar, fsv. kopar. Ordet är ett redan i våra lagar förekommande lånord; jfr de vstml. sjönamnen Kedjan, Kloten. Då emellertid
en bildning Koppartjärn är rimlig nog, men ett af metallbenämningen koppar aflett Kopparen onekligen förefaller misstänkt (jfr dock Malmen, Ärtingen), synes det mig väl så sannolikt, att namnet i stället sammanhänger med den stam kopp-,
som ingår i sv. hummelkoppa, no. kopp 'fingertopp', dalm.
kuppe 'kudde, påse', ty. kopf o. s. v., hvarom se Nor. Sv. etymol. s. 47, vFries. Mediag. s. 62 f. Sjön tycks ha en rund
Jfr sjönamnen Arken ", Virken, Råsten Kasten.
Jfr Södw. Ordb. under kol.
Jfr Tham Nyk. s. 197.
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form, ock det vore ju möjligt, att denna gifvit upphof till namnet. Äfven denna stam anses — kanske dock utan tillräcklig
grund' — vara lånad från de romanska språken. Är sammanställningen riktig, kunde Kopptjärn (GS 1 V 32) Vrml. jämföras. Med tanke på sådana sjönamn som Ryttaren, Silfköparen, Slaktaren kunde man slutligen äfven här förmoda ett
analogt yrkesnamn, nämligen det fsv. koppare, som ingår i ortnamnen Kupparatorp, Kopparathorp 0. 8. v. (se Södw. Ordb.).
Om detta ord gifvit upphof till namnet, är tydligen dess uppkomst af ganska tillfällig natur, som nu svårligen låter sig bestämmas.
Kolman kta2rnan2 (kinan, enligt en annan uppgift könag;
Kornan Radloff 1: 12 [1804], Tham Sthlm s. 14, GS 5 Ö 31;
Körnan Tham Sthlm s. 227 är tryckfel, naturligtvis aftryckt i
Lev. 2: 300) Fasterna sn, Sjuhundra hd Uppl. Namnet innehäller sannolikt oblik kasus af ett fsv. *Korna. En dylik n-afledning uttryckte i fsv. ungefär detsamma som i nsv. betecknas
medelst en sammansättning med sjö; jfr t. ex. sjönamnen Fjällen ock Sinnen. Liksom vid sidan af dessa stå namnen Fjällsjön ock Kindsjön, finnes äfven ett Kornsjön (GS 2 V 34, 2 V
33); den senare af dessa omnämnes i ett gränsdokumeut från
o. 1273 under formen Kornsio2.
Dock är det svårt att afgöra, i hvilken betydelse ordet här
uppträder : sädeskorn, säd eller bjugg (hordeum). I sistnämnda
fallet vill man jämföra Kornan ock Kornsjön med Hafretjärn
(GS 1 V 32 Dalsl.). Hvad däremot Hafresjön (GS 4 Ö 33)
Björnlunda sn, Daga hd Sdml., beträffar, synes detta namn i
fsv. tid ha varit enkelt; jfr nämligen namnet å den bredvid
liggande gården Harbo, hvilken i fsv. kallades Hafrtebro (SRP
nr 397 fr. 1359), ett namn som tyder på ett fsv. sjönamn 'Hafre,
väl bildat af djurnamnet haver, isl. hafr 'bock'. En motsvarighet till detta namn är antagligen sjönamnet Hafvern i Medelpad.
Att äfven denna hetat Hafre, framgår af fno. Hafravellir,
d. v. s. slätterna kring sjön Hafre; se för öfrigt NGL V. 2: 802.
Ett af fsv. rogh, sr. råg danat sjönamn synes föreligga i gårdnamnet ~sjö, fsv. Rog(h)sio3 Myresjö sn, Västra hd Smål.
Nor. anf. arb.
Afn0 1844-45, ss. 160, 176, NGL 2: 487, V. 2: 810.
SD NS II från år 1408.
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Vanligare äro sjönamn, som innehålla växtnamnet lin, såsom
Linsjön (GS 4 Ö 31 Vstml. 2 ggr), Linvattnetl, Lintjärn (GS 1 V
33 Dalsl.); jfr äfven Hampsjön2, Hamptjärn 2, Hampträsk (GS
6 Ö 32 Uppl.). Någon Hvetesjön eller Hvetetjärn har jag mig

däremot ej bekant.
Kornan utgår sålunda sannolikt från ett fsv. "Korne, ailett
af korn n., som skulle kunna ha afseende på vid stränderna
växande säd.
Korptjärn, se Kraken.
Korslången, stora 0. Lilla, kors3longn (ke,flagan) (Nora
bärgsl. s. 68 [1791], Hermelin 1803, OS 3 0 31) Ramsbärgs sn,
Lindes bärgsl. Vstml.; nära sjön Djurlången. Första leden
innehåller det redan i lagarna (Häls., Sk.) uppträdande lånordet
kors; jfr Korstjärnl. Lånord förekomma äfven i de vstml. sjönamnen Kedjen, Kloten, Klosstjärn(?); jfr äfven Kopparen. Om
senare leden se Lången. Sjöns form har gifvit upphof till namnet;
särskilt böra *Gafvellången, Klubblången, Svärdlången jämföras.
Korttjärn, se Langen.
KOten5 (Koten SGU 5: 33; Kotensjön GS 4 Ö 32), mycket
liten sjö i Näshulta sn, Ö.-Rekarnes hd Sdml. : Koten. Namnet
innehåller möjligen helt enkelt en obruten form till tjärn ock
är sålunda en biform till det vanliga Kotjärn, om hvilket se
under Kaliken. Jfr Trantern ('trantjärn') ock Ursten.
Krampen kram3pen2 6.
(GS 2 Ö 39) Härlurida sn, Allbo hd Små!. : Krampanäs.
(GS 2 Ö 39) mellan Härlunda ock Almundsryds s:nar,
Allbo hd Små!. : Krampamåla; med steniga ock skogiga stränder.
Stora o. Lina (GS 2 Ö 31), två små sjöar i Lindes sn,
Lindes bärgsl. Vstml.
(Krampen GS 3 Ö 31; Krampsjön Gran s. 452 [1754])
Skedvi sn, Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml. : Krampen.
GS 1 V 34 : Linvattnet Dalsl., 2 V 34 Bob.
GS 3 ö 39 Små!., 4 Ö 34 ög.
GS 2 ö 31, 3 Ö 31 Vstml.
GS 1 V 33, 1 V 31, 2 ö 31. Jfr Rygh Elven. s. 132.
Uttal obekant.
Uppgift om uttalet saknas blott för 3, hvars akcent var obekant för min meddelare från orten.
20
Sv. landsm. XX. 1.
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Med dessa sjönamn böra sammanhållas sjönamnen Kramptjärn (GS 2 Ö 32, 3 Ö 31 vid sjön Krampen), båda i Vstml.,
samt Krampsången. Till grund ligger adj.-stammen kramp-,
motsvarande den assimilerade formen sv. dial. krapp 'trång, snär 1,
isl. krappr 'trång, svår att passera' : fht. krimphan, isl. part.
kroppinn2. Jfr fno. Krappifors 'trångforsen' (Rygh NG 1: 358).
Äfven afledningen fno. kreppa ingår i fno. ortnamns. Betydelsen passar synnerligen väl in på Krampen 4; nr 2 samt sjön
Krampsången äro sönderskurna af uddar ock öar, nr 1 i allmänhet träng ock smal; de under 3 omnämnda sjöarna ha numera ett högst obetydligt omfång.
På grund af den i åtminstone tre af sjönandien Krampen
förekommande tvåstafvighetsakcenten samt gårdnamnen Krampamåla, -näs måste den fsv. formen ha lytt *Krampe, som förhåller sig till adj. krapp liksom *Diupe till diuper, *Svarte till
avarter 0. S. V.
Krampsången kram3psog2gen (Hermelin 1808, GS 2 Ö 31)
Kroppa sn, Filipstads bärgsl. Vrml. Se Krampen ock Sången;
jfr äfven Svartsången.
Kratten kratiten (Tham Vest. s. 166) Västanfors sn, Norbärgs hd Vstml.; af obekant härledning.
Kringlan krigslans (Rääf 5:16), köl i N. Vi sn, Ydre hd
Og.; af sv. fsv. isl. kringla f. egentligen 'ring, krets'; jfr Kringelsjöarna (GS 1 V 36) Boh., no. älfnamnet Kringla4, Ringsjön
o. s. v. Med afseende på bildningen jfr t. ex. Grandsnuggan.
Kroken (Wieselgren 3: 296) ödestugu sn, Västra hd Smål.;
nu kallad Kroksjön; jfr fno. sjönamnet Kråkr (NGL 5: 810).
Om härledningen se Krökingen.
Krokvälent antagligen kroskväsien (GS 3 Ö 34), liten sjö
i Kvillinge sn, Bråbo hd Og. Första leden är sv. krok, fsv.
kroker, hvarom mera under Krökingen; om den senare se under
"Men.
Kråken (SGU Aa 62: 7), liten skogssjö, å, geologiska kartbladet Claestorp, Oppunda hd Sdml. Sjön är mig för öfrigt
Rz s. 354, Ant. tidskr. 2: 170.
Se om ordet närmare Karsten Prim. nominalb. 1: 51, Kluge Et,
wb.6 under krampf.
Rygh NG 2: 410.
Rygh Elven. s. 132.
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obekant1;» men namnet har sitt intresse, eftersom det tydligen
är bildat af fågelnamnet kråka, fsv. kraka; jfr Kråksjön (GS
2 Ö 36 Vstml.), Kr4kvattnet 2, Kråktjä,rn.3, fno. älfnamnet Kråka
(Rygh NG 3: 219 m. fl. st.) äfvensom sv. gårdnamnet Kråksjä
Ljuders sn Smål, ock fsv. Krako holma (SD NS 2: 203 fr. 1409)
Hölebo hd Sdmr (Mälaren)4. Kråken bör alltså jämföras med
sjönamn sådana som linden, Hägern, Rammen, Svan o. S. v.;
jfr äfven Korptjärn 5. Om anledningen till namnet har jag i
föreliggande fall ingen bestämd mening; se Rammen ock Ramsan.
Krökingen, Stora 0. Lilla, sannolikt krö3kigen2 6 (GS 1 V
36), små sjöar i Bälinge (eller Rödene?) sn, Kullings hd Vg.
Namnet är naturligtvis bildat af sv. krok, fsv. kroker. Dock
är det sannolikt närmast aflett af ett äldre namn på den genom
sjöarna flytande ån, hvilken väl kunde göra skäl för benämningen Krokan, Krokån 1. dyl.; jfr Rämningen (: fsv. *Ramna eller
*REemna) samt där anförda fall. Sbst. krok är synnerligen
vanligt i namn på svenska vattendrag. Här må följande anföras: Kroken, Krokvälen, Kroksjön 7, Krokvattnet 8, Kroktjärn 9,
Krokgöll°, Krokån Vrå sn, Sunnerbo hd Små!. Jfr Rygh Elven. s.
132 samt det likabetydande Vrången ock därunder anförda namn.
Dylika små sjöar ha i allmänhet varit okända för mina meddelare.
GS 2 ö 34 2 ggr : Kråkvattnet 1 gg.
GS 1 V 37 Vg., 4031 Vstml.
I fsv. Crakorum, nu Kråkerum Mönsterås an Kim., ock Krakorydh, nu Kråkeryd Habo sn Vg., ingår snarast personnamnet Kraka
ock väl ej ett så lydande älfnamn; jfr Lundgr. Sv. lm. X. 6: 154. Fno. Krako vatn (NGL 2: 488 fr. o. 1273) Boh. synes böra läsas
Krökvatn (NGL V. 2: 810).
GS 2 ö 31, 3 ö 31.
Namnet var okänt för min meddelare från trakten.
GS 2 Ö 40 9 ggr : Krokshult 1 gg, 3 Ö 40 10 ggr, 1 Ö 39
2 ggr, 2 Ö 39, 3 ö 39 : Kroksjöboda, 1 V 38 2 ggr, 1 ö 38 2 ggr,
2 ö 38, 3 ö 38 2 ggr, 1 V 37 12 ggr, 1 ö 37 8 ggr, 2 ö 37,
4 ö 37 3 ggr : Kroksjömåla, 1 V 36 10 ggr, 1 ö 36, 4 ö 36,
2 V35, 2 Ö35, 3 ö 35,4 ö35, 2 V 34,2 ö 34 4 ggr, 1 V 33,
2 V 33, 2 V 32, 2 ö 32, 6 ö 32 3 ggr, 1 V 31, 6 ö 30.
GS 1 V 35, 2 V 35, 2 V 34, 2 V 33 3 ggr, 1 V 32 6 ggr,
1 V 31, 2 V 31; jfr Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 17 ock Krökvatn
(NGL V. 2: 810 fr. o. 1273) Boh.
GS 1 V 34, .1 V 33 4 ggr, 2 V 33 2 ggr, 1 V 32, 2 V 32, 2 ö
32 3 ggr, 1 V 31 3 ggr, 1 ö 31 2 ggr, 2 Ö 31 7 ggr, 3 ö 31 3 ggr.
16) GS 2 ö 40, 3 ö 40, 2 ö 38, 3 ö 38 2 ggr.
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Krön krön (Krönen Lotter c. 1750, Hermelin 1809; Krön
Crselius s. 7 [1774], GS 3 Ö 36; Kron Hermelin 1818, tydligen
tryckfel), betydlig sjö i S. Vi sn, Sevedes hd Kim. Det slutande n hör tydligen till stammen; jfr t. ex. Bunn Emmen).
Namnet är efter min mening identiskt med f ht. chrån, eran
'garrulus'
germ. *kraun-a-z, dit jag ställer stammen i no.
krau.na, kroyna 'sakta jämra sig o. d.'," alltså stående i afljudsförhållande till lat. grunnio; om öfriga släktingar se Persson
Wz. s. 195. Här föreligger alltså ett ord, som med afseende på
betydelsen bör föras till den talrika grupp af sjönamn, som syfta
på hvinandet eller bruset från sjöarna i blåsigt eller stormigt
väder; jfr t. ex. Brängen (osäkert), Bången, Galmaren, Gnöttlern, Jälmaren, Kärmen, Bottnen, Rusken, Skrikegallen, Tjutingen, Vinen, ånamnen Brusan, Suseån m. fl. , m. fl.
För den händelse någon skulle tänka på en sammanställning med no. kron 'liflig, rask', vill jag nämna, att en dylik
härledning måste förfalla på den grund, att denna betydelse hos
det norska ordet sannolikt är relativt ung ock i alla händelser
sekundärt utvecklad ur betydelsen 'knejsende', hvilken fortfarande är den dominerande i de nära besläktade no. v. krana
Fsv. *Kron.
ock krane m. (se Ross)1.
Kufvetjärn, se Asplången.
Kullen ku131en2(?) (Kullen Smål. beskr. under Furuby;
Kullesjön. GS 3 Ö 38), liten sjö i Furuby sn, Konga hd Smål.
Namnet innehåller sv. fsv. kulle eller det till grund för detta
liggande fsv. kulder m. 'hjässa, topp'. Samma ord uppträder för
öfrigt i Kullesjön (GS 3 Ö 38), Kullsjön (4 Ö 37 : Kulltorp),
Kullatjärn2, Kulltjärn (GS 2 Ö 31). Formen Kullen får väl snarast betraktas som en ellips af Kull(e)sjön. Beträffande betydelsen erinras för öfrigt om sjönamnen Bringen, Fjällen, Kinnen,
Baokatjärn, Knollsjön (GS 1 V 32 Vrml.), Lensjön Skallsjö sn,
Vätle hd Vg.8. I samtliga dessa fall ha sjöarna uppkallats
Man får sålunda ej häller — hvilket ju kunde vara frestande
— ställa no. kron 'Mig, rask' till alban. ngrö bl. a. 'uppväcker',
avest. frayraita 'uppvaknad', hvilka ord som bekant äro rotbesläktade
med isl. karskr ock gr. iyzipo) 'väcker' (se Karken).
GS 1 V 36, 6 ö 32.
8) Liksom det vanliga fsv. ortnamnet Lena hör detta namn till
f no. (h)lein f. 'sluttning', got. hlains 'kulle'.
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efter i närheten belägna höjder o. d. En ganska ansenlig sådan
är att dömma af kartan belägen vid sjön KullCns sydvästra
ända.
Kumlan, Stora o. Lilla, kum8lan2 (Hermelin 1803, GS 2
Ö 31) Ljusnarsbärgs sn, N. Kopparbärgs bärgsl. Vstml. : Kumlan, Kummelnäs. Detta sjönamn bör sammanhållas med t. ex.
fsv. Kombla beck (1480)1, fno. Kumlabekkr (ä.-no. Komelbeek)2 ock det icke ovanliga sv. ortnamnet Kumla, särskilt
uppträdande som sockennamn, fsv. Kumbla Og., Nke ock
Vstm1.3, m. fl. i Sverge ock Norge bildade ortnamn af samma
stam. Grundordet är säkerligen sv. kummel, motsvarande isl.
kumbl n., hvars måst kända betydelse är 'hedniskt grafminne'.
Ordets egentliga bemärkelse är dock otvetydigt 'märke, tecken
i allmänhet'4. Den i sv. förekommande nyss nämnda betydelsen 'grafminnesmärke från hednatiden' är knappast nedärfd från
gammal tid, utan sannolikt väsentligen uppkommen genom lärt
inflytande från våra af den isländska litteraturen påvärkade
fornforskare. I de svenska dial. finnes den nämligen icke,
utan där betyder ordet: 'uppkastad stenhop på grund i sjön,
sjömärke; märke i land under fiske; märke på kreatur' Ra s.
364. Detta hindrar emellertid ej, att i fsv. tid liksom i isl.
ordet med förkärlek använts om märken å grafvar ock att orter
erhållit namn på grund af någon i ögonen fallande rikedom på
sådana. Om en dylik tolkning lämpar sig för socken- ock bynamnet Kumla (Kumbla 1312) i Kumla hd Vstml., känner jag ej3. Från
Stenkvista sn Sdml., där en gammal gård Kumla är belägen,
hvilken 'år 1408 skrifves i Comblum (SD NS II), nämnas åtskilliga högar ock bautastenar6. Samma är förhållandet med den
socken, Vallby i Sdml., från hvilken under medeltiden gården
Kumla omnämnes, år 1466 skrifvet Comblom.7 : från socknen
omtalas en betydlig graf hög ock flera smärre, äfvensom en
större ock flera mindre stensättningar i näjden af Hyggeby,
Vadst. kl. jordeb. s. 180.
Gårduamn; se Rygh NG 3: 286.
Styffe Un.2 ss. 198, 244, 255.
Jfr Schlyt. Gloss. s. 357, Fr.,, Rygh NG 3: 286.
Jfr Gran s. 555.
Tham Nyk. s. 198, Höjer 1: 202.
Vadst. kl. jordeb. s. 246.
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flera små högar vid Malsta o. s. v.1. I Kumla sn, Lysings hd
Og., år 1326 kallad KumblEtby2, år 1391 Kumbla3, finnas bautastenar ock flera graf högar, särskilt på Åsby bys ägor tre mycket
stora grafhögar. Det torde alltså knappast vara något tvifvel
underkastat, att ej i regeln ortnamnen af stammen kuml- utgå
från fsv. kumbel i betydelsen 'grafmärke' o. d. Men för sjönamnet Kumlan kan jag ej utan vidare antaga fullt samma
ursprung af den grund, att från denna trakt några dylika hedniska minnesmärken, så vitt jag vet, ej äro bekanta. Socknen
var för 300 år sedan nästan en obebyggd skog; men det är
möjligt, att den förut varit bebyggd ock råkat i ödesmål vid
digerdöden4. Om emellertid härledningen skulle vara densamma
som för ortnamnet Kumla, är namnet att fatta ,som sjönamnen
Fjällen, Kinnen 0. s. v. (med akc. 2), d. v. s. 'sjön vid kumlen, kummelsjön', hvarvid dock är att märka, att intet Kummelsjön, Kummeltjärn 1. dyl. är mig bekant. Jfr med afseende på
betydelsen under Dösslingen, *Röringen. I annat fall torde namnet vara en afledning af samma ord i någon betydelse, som
ej närmare kan bestämmas, snarast dock betydelsen 'stenhög,
stendös' i allmänhet, jfr Stenkumla gård i Nke. Eller skulle
det vara en afledning af den adj.-stam, som ingår i sjönamnet
Kymmen, af samma art som det småländska sjönamnet Grumlan : stammen grum?
Knten, stora 0. Lilla (SGU Aa 12: 8, 39) Mällösa sn, Villåttinge hd Sdml. Sjön är mig för öfrigt obekant. Jfr Kofen?
Kvarnsjön, se Hysingen.
Kvatern kva3ter2n 1. kva3rtär2n (GS 2 Ö 34), tjärn i Askersunds landsförsamling, Sundbo hd Nke, är icke något enkelt
namn, utan, såsom också min meddelare från ortens förmodar,
sammansatt med en form af ordet tjärn, alltså en obruten sådan;
jfr t. ex. den närbelägna Fagertärn ock den lilla sjö i samma,
socken, som på kartorna kallas Trantern, hvilket ord helt enkelt
betyder 'trantjärnet'. Första leden innehåller fsv. kvar 'lugn,
stilla (om väder)'; jfr det nära besläktade sjönamnet Körn (: isl.
1)

Tham. Nyk. s. 190.
2) Tham Link. s. 615.
Stylfe Un.2 s. 198.
Jfr Tham Örebro s. 134, Höjer 1: 289.
Pastorn, fil. kand. H. SÖDERSTtEN.
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kyrr) samt i fråga om betydelsen Lygnern. Formen Kvatern
torde bero på dissimilation. Jfr för öfrigt Koten, IIrsten.
Kvenaren, se Kvännaren.
Kvesen kve3sen2 eller kve4sen 1 (GS 3 Ö 39) Älmeboda sn,
Konga hd Smål. : Kvisingsbo, Kvisingsö; omgifven af skog,
backar ock bärg. Det är svårt att utan ledning af äldre former
yttra sig om detta namn. Skulle jag våga gissa, är jag böjd
att antaga, det gårdnamnen Kvisingsbo, Kvisingsö uppkommit af
fsv. *Kvisundsbodha, *Kvisundso, på samma sätt som Hulingsryd faktiskt utgått från ett fsv. Hulundsrydh Hulingen, fsv.
Hulunder). Jag förutsätter då, att sjön i äldre tid hetat Kvisunder. Vid sidan häraf har ett *Kvisi bestått, eller ock har
det gamla Kvisunder blifvit Kvisun, Kvesen, på samma sätt
som fsv. Asundi i Vg. gifvit Asen med akc. 2. Den akeentuppgift, jag ofvan satt först ock som förskrifver sig från grannskapet af sjön, skulle då vara den riktiga eller i alla händelser
den ljudlagsenliga. Denna stam kvis- är densamma, som vi
nedan finna behandlad under Kvismaren, Xvisseln ock som möjligen ingår i t-afiedningen kvist, jfr jr. biss 'finger'2. Namnet
syftar enligt min mening på den i ögonen fallande egenheten
hos sjön, att denna genom en lång smal halfö liksom delas
eller klyfves i tvänne trånga hälfter. Tydningen blir dock särskilt osäker, om man anser sig hit äfven böra föra det sjönamn,
som sannolikt döljer sig i det skånska gårdnamnet Kvesarum
S. Rörums sn, Frosta hd, i äldre tid skrifvet Quisserum (Falkm.
s. 154). Gården är vackert belägen vid en liten insjö, som kallas Kvesarumssjön3. Det är dock ej sannolikt, att de båda sjönamnen böra sammanföras. Visserligen tror jag ej, att FALKMAN har rätt, då han s. 154 vill härleda Kvesarum ur mansnamnet Kvistr. Ett sjönamn ingår nämligen nog i gårdnamnet; men att dömma af den äldre formen Quisserum har detta
Dessa båda uttalsuppgifter grunda sig på meddelanden från två
skilda håll.
Bezzenberger-Stokes hos Fick, 2: 175. Falk o. Torp Etym. ordb.
för ordet till germ. tvis- 'två, i tu'. Af mången antages dock kvist
med större skäl stå i afljudsförhållande till f sv. kvaster 'gren'; jfr Nor.
Aschw. gr. § 72 ock senast Torbiörnsson Nord. stud. s. 255 f. (: ry.
gvozdi. 'zapf en, neger).
GS 1 ö 41, SGU As 68:6.
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sannolikt lytt Kvisjön ock bildats af det i skånska gårdnamn
någon gång uppträdande ordet kvi, kvia 'kringgärdat åkerstycke'
(jfr Falkm. s. 64), alltså samma ord hvaraf säkerligen sjönamnet leyan uppstått. Detta *Kvisjön har såsom första led öfvergått till Kvis(s)e- ock förhåller sig till denna form såsom Ansjön : Ansebo, Gällsjön : Gälsebo, Gösjön : Gösebo, Hammarsjön : Hammarsebo, *Lundsjön (i Lundsjötorp) : Lundsebo 1,
Mjölsjön: Mjölsefall, Ramsjön : Ramsefall, Rödsjön : Rödsebo,
Skälsjön : Skälsebo, Sandsjön (i Sandsioryd från 1345 enligt
SD V) : Sandseryd, Torrsjön : Torsebo, många andra fall att
förtiga. Ett skäl att antaga, det ett sjönamn ingår i namnet
Kvesarum, är att — särskilt i Og. ock Klm. — af sjönamn bildade gårdnamn på -rum äro ytterst vanliga; se t. ex. Allgunnen. Slutligen omnämner jag endast i förbigående det no. gårdnamnet Kviserud, där Rygh NG 1: 159 antar att ett mansnamn
möjligen kan föreligga. Det är sålunda -- för att äntligen
återgå till vårt sjönamn Kvesen — allt annat än sannolikt,
att detta ock stammen i Kvesarum böra hållas samman, hvadan
sannolikheten för min tolkning af det förra ju blir något större.
Jag hoppas för öfrigt någon gång kunna förskaffa mig äldre
former af namnen Kvisingsbo, Kvisingsö. Till dess måste jag
nöja mig med ofvan framställda hypotes.
Kvidden kvid4den (Tuneld s. 82 [1741], GS 3 Ö 31), ytterst
obetydlig sjö i Ramsbärgs sn, Lindes bärgsl. Vstml. Den »har»
— enligt TUNELD — »stor myckenhet af et litet fiskslag, kalladt
qwidder». Man får väl antaga, att denna uppgift är riktig ock
att sjön fått sitt namn efter dessa fiskar 2. Kvidden är i så fall
en elliptisk bildning i st. f. Kviddsjön eller Kviddtjärn; jfr det
just i mellersta Sverge förekommande Kviddtjärn3. På samma
sätt ock af liknande anledning har sjönamnet Ölkytan samt väl
äfven Sarfven uppkommit. På samma sätt är sjönamnet Ålen
en ellips af fsv. Aalsio. En fsv. bildning med betydelsen 'sjö
där fiskslaget kvidd förekommer' hade snarast hetat *Kvidde;
ett utan afledning direkt af detta ord bildat sjönamn skulle
hälst utmärka en sjö, som till formen liknade en dylik fisk.
Sjön kallas nu enligt kartan Lundsebosjön.
Så äfven öistAN i Nerikes Alleh. 1899, nr 89.
a) GS 1 Ö 32 Vrml., 2 Ö 32 Nke, 1 Ö 31 ock 2 Ö 31 2 ggr Vrml.
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Kvillen väl kvil4len 1 (GS 3 Ö 38) Kråksmåla sn, Hanbörds
hd Klm. Namnet innehåller utan tvifvel det just i Klm, förekommande kvill f. 'vattendrag; gren af en å eller bäck' (Rz s.
372). Anledningen till namnet är den, att sjön uppfattats som
en förgrening af sjön Klefven. På samma sätt är det etymologiskt identiska namnet å sjön Kvisseln att förklara. Samma
form kvill- ingår i fsv. QwiUa qweern (SD NS 3: 130 fr. 1416),
nu Kvills kvarn Kråkhults sn Smål., hemmansnamnet Rvill
Ökna sn, Östra hd Smål., båda vid åar; Kvina by i Förlösa sn
Kim., vid en bäck, Kvilledalen på ön Hisingen (: Kvillan, namn
på dalens båda mynningar, fno. mfarqvidar).
Kvismaren, Västra ock Östra, kvis3mar2n (Qwismar Blaeu
2: 30 [1663]; Quismarne Tuneld s. 73 [1741]; Kvismaren GS
3 Ö 33 o. s. v.; Kvisnaren Höjer 1: 254, tryckfel?), tämligen
stora sjöar i Skyllersta ock Askers h:der Nke. Namnet innehåller
sannolikt den stani. kyls, som omtalas under Kvesen ock som
för öfrigt ingår i sjönamnet Kvisseln. Då grundbetydelsen i
denna stam synes vara 'förgrening' 1. dyl., anser jag möjligt,
att namnet syftar på den egendomliga form, sjöarna hafva såsom
ett helt betraktade (se kartan). Dock är att märka, att formen
vid den tid, då namnet uppkom, sannolikt var en annan än i
våra dagar: om t. ex. vid denna tid den s. k. Fornskinnsmossen
stod under vatten, hvilket ju är sannolikt, kan icke vårt förslag till förklaring af namnet användas. Kanske är emellertid
benämningen relativt ung: härför kan tala, att afledningen
ren (se ?Karen) säkerligen öfverflyttats från namnet å den närbelägna Jälmaren, där den upppträder först på 1400-talet. Jfr
att Kolsnaren sannolikt lånat sin afledning från Tisnaren, Virken från Arken samt Käxten faktiskt erhållit sitt t från Risten.
Kvisseln kvis4sein(?) (Hermelin 1803, GS 2 Ö 31) Hjulsjö
sn, N. Kopparbärgs bärgsl. Vstml. Namnet bör sammanhållas med
no. älfnamnen Kvisla (Rygh NG 3: 333, 374, Elven. s. 136). Till
grund för båda ligger ett ord motsvarande is!. kvisl 'gren af
en å'. I föreliggande fall har namnet betydelsen 'gren eller
förgrening af sjö', nämligen af Hjulsjön. På samma sätt har
sjön Kvillen — en på annat sätt utvecklad form af samma ord2
Akcentuppgift är ej lemnad.
I detta sammanhang må nämnas, att den af Mikkola Bezz. Beitr.
22: 246 för isi. knal ansatta grundformen *kvinslö icke kan vara riktig.
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— fattats som en förgrening af sjön Klefven. I Norge användes ordet bl. a. om armar af insjöar'. Ordet ingår för öfrigt
i fsv. namnet Tranukvislir (VGL IV. 10), »troligen en bäck på
forna gränsen af Sundals hd»2 samt lefver kvar i flera sv. dial.
(Rz). Så kallas i Nederluleå en i en bäckförgrening belägen
skogsäng för Kvisslan3. Jfr vidare ty. flodnamnet Zwiesel : mht.
zwisele; se Bohnenberger Festg. f. Sievers s. 369.
Kvistdroppen, Stora ock Lilla, kvis3tdrop2pen (GS 1 Ö 37,
SGU Aa 33: 33), två mycket små sjöar i Hillareds sn, Kinds
hd Vg. Det finns ingen anledning att betvifla, att de båda små
vattensamlingarna blifvit jämförda med ett par vattendroppar, som
dallra på kvisten. Åtminstone har jag ingen annan förklaring
att lemna. I namnet ingå alltså fsv. kvister m. ock drope m.
Kväggen kväegen (kvcbgan) (Fernow s. 889 [1773], GS 2
Ö 33) Bjurtjärns sn, Karlskoga bärgsl. Vrml. : Kväggen, Kväggesiorp, Kväggeshyttan (se nedan). Namnet ha vi indirekt uppvisat från 1500-talet genom gårdnåmnet Kväggen, som anföres år
15404, 15865 ock 1590 (Qväggen)6, år 1613 skrifvet Queggen7.
Detta har bildats af sjönamnet som t. ex. gårdnamnen Immen,
Alkvättern, båda i närheten, af likalydande sjönamn. Såsom
förslag till dess härledning har jag att meddela följande. Man
har att tänka sig antingen ett urgerm. *kva3ia- (jfr sv. lägg)
eller ett *kval-la- (jfr sv. vägg ock se sjönamnet Kläggen). I
betraktande af de synnerligen många sjönamn, som betyda
'den , hvinande, tjutande, skrikande, klagande, sjungande o. d.'
eller i allmänhet uttrycka ett ljud eller läte, såsom Galmaren,
Skrikegallen, Kärmen, Sången, Tjutingen, Vinen m. fl. in.
syness man mig emellertid med fog böra taga i öfvervägande,
huruvida här ej föreligger en la-afledning af den germ. rot
kval-, ieu. g2ol-, som ingår i lit. gaidys 'tupp', lett. gailis ds.,
got. qainon 'klaga', isl. kveina ds. o. s. v.2, enligt Persson Wz.
s. 197 besläktade med åtskilliga ord, som ha bet. 'sång', 'kraRygh NG Indl. s. 62.
2) Schlyt. VGL s. 568.
Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 27.
4) Norask. ark. 2: 425.
Anf. arb. 2: 442.
Anf. arb. 2: 443. Möjligen är skrifningen något normaliserad.
Norask. ark. 2: 692.
8) Se öfversikten.
I fråga om detta ords etymologi jfr äfven Thumb KZ 36: 197,
Liden Bezz. Beitr. 21: 103, IThlenbeck Et. wb. d. altind. spr.
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xande' o. d. Jag antager nu, att ett fsv. *kwegger är en agentisk bildning, som förhåller sig till sskr. gåyati 'sjunger', fry.
gajati 'krähen' såsom' fsv. pnegge, gen. preeggia 'skjul' till
sskr. tråyatö 'skyddar'. Jfr ä,fven Kvännaren. Namnet är sålunda att räkna till den uråldriga) grupp af sjönamn, hvilkas
grundord redan vid den litterära tidens början varit utdöda. Till
denna grupp tyckes Vrml. bidraga med en ganska stor kontingent: många af de vrml. sjönamnen stå isolerade ock förete
en så egendomlig struktur, att man rent af känner sig frestad
att sätta deras indoeuropeiska ursprung i fråga. — Gårdnamnet
Kväggeshyttan, år 1779 Qwägges-Hytta2, tyder på, en tvåstafvig
form "Kvseggir. I så fall har i senare tid akcentförskjutning
ägt rum.
Fsv. *Klimpa, älfnamn, spårar jag i sockennamnet Kvänum
Vg.; se utförligare under Kvännaren.
Kvännaren kvän3nar2n 1. kvän3ner2n (Qvenarn GS 4 Ö 36),
icke obetydlig sjö i Törnesfalla sn, S. Tjusts hd Kim., omkr. 1/2
mil väster om Västervik. I saknad af äldre former samt på
grund af bristande öfverensstämmelse mellan den uttalsuppgift,
jag erhållit från trakten, ock den enda skrifform, som stått mig
till buds, har jag svårt att yttra mig om detta namn. Fäster
man sig vid den senare, vill man snarast tänka på att stammen i is!. kveina (se närmare Kväggen) ingår i ordet. En sådan
betydelse är som bekant ytterst vanlig i våra sjönamn.
Utgår man från uttalsformen, hvilket torde vara säkrare, kunde
man vara böjd att antaga ett fsv. *KviroPnir, af den älfnamnsstam,
som ingår i fno. älfnamnet Kvit5a, hvilket säkert hör till kveaa
'tala, säga; jfr Ogan, Sagan. Det i Kvännaren uppträdande
n skulle då vara älfnamnets stamkonsonant, hvilket förutsätter,
att namnet är mycket gammalt; se närmare under Visnaren samt
afd. II, 3. Samma älfnamn *Kva3pa (eller *Kvaelm?) har efter
mitt förmenande möjligen burits af den å, som flyter genom
Kvänums sn Vg. Sockennamnet Kvänum skrifves år 1397
Qucedheem4 ock år 1428 Quenem4. Säkerligen är den äldre
'Kvtöpn-hem), hvilket förhåller sig till älfformen Qucenem
Enligt Bugge NTfFil. NR 3: 272.
Byggd år 1655. Jfr Dahl Carlssk. Socbn (Norask. 2: 410).
8) Jfr Rygh NG 3: 109, Elven. s. 137.
Styffe Un.2 s. 130.
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namnet Kv- ungefär liksom fsv. visnem till älfnamnet *Visn
eller *Visa, som fsv. Varnema till älfnamnet Varnan eller som
nsv. Alstrem till älfnamnet Alstran (se Yismen, Yaren ock Alstern).
Slutligen erinrar jag om de möjligheterna, att Kvånnaren
kan vara besläktat med det på flera ställen i Norge förekommande älfnamnet Kvenna, som anföres af Rygh NG 14: 17 ock
hvars härledning är dunkel, eller med den stam, som ingår i
no. fjordnamnet Kvinfjorden, hvarom se närmare hos Rygh
Stud. s. 63.
Kyan lydde enl. Gran s. 488 (1754) namnet på en liten
insjö på ägorna till prästgården i Västervåla sn, Norbärgs bärgsl.
Vstml. Af densamma kan jag icke se något spår å de kartor,
som stä mig till buds. Namnet har emellertid sitt intresse,
emedan det tydligen innehåller det just i Vstml. förekommande
kya f. 'fårfålla', en utbildning af fsv. kvi, hvilket senare ord jag
under Kvesen antagit som beståndsdel i det *Kvisjön, hvarmed enligt
min mening det skånska gårdnamnet Kvesarum är sammansatt.
För namnet Kyan ligger kanske ungefär samma föreställning
till grund som för de med -gården sammansatta sjönamn. Ordet
ingår väl för öfrigt i gårdnamnen Gyllekuia (1565)1 Tuna sn
Dalarna samt Kyan Ofvanåkers sn Häls.i jfr Rygh Elven. s. 134.
Kylingen väl tjy3ligen2 2 (GS 4 0 31), mycket liten sjö
i V. Färnebo an, Vangsbro hd Vstml. Ett närastående vattendragsnamn ingår möjligen i Kyningsån3 (eller Liiiån) Algustorps sn, Kullings hd Vg. Ett besläktat sådant ligger säkerligen äfven till grund för det fsv. gårdnamnet Ky1aba3k
bäck SRP nr 383 fr. 1358),. nu Kölbäck Skeppsås sn Og. Vidare
erinras om Kylsjön. (GS 1 ö 37) Åkers sn Vg. Namnet å den
vid sjön belägna gården Kylås visar hän på ett ursprungligen
enkelt sjönamn: orden på -ås äro ofta bildade af dylika benämningar (se t. ex. Greken, Lyen).
Namnet Kylingen är aflett af stammen kul i sv. kulen
(fsv. kolen), fsv. kulde 'köld' o. s. v. Jfr Kallen, Kyllen, Kållen,
*Källunden, Kölnen samt i fråga om bildningen t. ex. Gröningen.
Man kunde emellertid också tänka på en växelform på -ing till
Erik XIV:s nämnds dombok s. 188.
Sjön var obekant för min meddelare från trakten.
Lindskog 5:415.

Kyan—Kynnnen.

319

sjönamnet Kålungen (af kol); jfr Kolsnaren, Kölingen, hvilket
sistnämnda väl i så fall vore etymologiskt identiskt med Kylingon. Mindre troligt är, att ordet är aflett af sv. dial. kyl
'påse, säck, vanligen af skinn, äfven: stor mage, buk', isl.
'påse, säck', hvarvid t. ex. sjönamnet Smedbälgen, fsv. Beelgsio
(bevarat som gårdnamn, se Bällen), no. älfnamnet Taska (Rygh
NG 1: 326) kunde jämföras.
Fsv. nsv. Kylinge Kim., fsv. Kylunge, nu Kölinge Uppl.,
samt sockennamnet Kylingared Redvägs hd Vg., år 1391 skrifvet
Kylungarydhl, innehålla däremot säkerligen ett patronymicum,
om än Kölingsholm (nära kyrkan) kunde ,tyckas tyda på ett
forntida sjönamn; se min afhandling om ortnamnen på -inge.
Hyllen, Stora ock Lilla, tjy131en2 (GS 4 Ö 38), två sjöar
i Högsby sn, Hanbörds hd Kim. : Kylshorfva. Särskilt Stora
K., hvilken väl namnet ursprungligen tillkommit, är mycket
trång ock smal; vattnet är djupt, mörkt ock mycket kallt. Säkerligen är det denna senare egenskap som gifvit upphof till
namnet. Genom att kombinera dettas tvåstafvighetsakcent med
gårdnamnet erhåller man ett fsv. sjönamn "Kyllir eller "Kylir.
Jag utgår från den senare formen ock härleder densamma från
den stam kul 'kall', som omtalas under Kylingen.
Emellertid må äfven erinras om det af Rygh NG 15: 255
konstruerade fno. fjordnamnet Tråkyllir, hvilket betyder 'träsäcken'; jfr Rygh Stud. s. 45.
Kymmen tjym4men (bsgwn) (Kymmen Fernow s. 828
[1773], GS 1 V 31, Cederström Vrml. fiskev. nr 1084; Kymen Hermelin 1808, Björkman 1: 113, Höjers karta), vacker2 ock stor
sjö till största delen i Gräsmarks sn, N. Fryksdals hd, på gränsen till Gunnarskogs sn, Jösse hd Vrml. : Rymmen, Kymsbärg.
Gårdnamnet Kymmen är naturligtvis bildat af sjönamnet på
samma sätt som t. ex. de värmländska gårdnamnen Alkvättern,
Immen, Kväggen af motsvarande sjönamn. Jag är ej fullt säker
på, men har anledning antaga, att målets ljudlagar tillstädja
den härledning af namnet, som synes mig ligga närmast till
hands, nämligen af ett ord motsvarande no. kjom 'tillgänglig,
bekväm att komma till, m. m.' (Aas., Ross), alltså likabetydande
med no. kvm, formellt motsvarande isl. kvtemr (jfr mht. beS y e Un:2 s. 111.

2) Jfr Höjer 1: 479.
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queeme, sv. bekväm), båda hörande till got. qviman, sv. komma.
Ljudutvecklingen är *kära (isl. *kOmr) -÷ Uni ---> kjr"rn. Motsvarande betydelse kan spåras i flera andra sjönamn, jfr Nimmern, Ånimmen; den motsatta i Båfven, Enveten, Illern, Trätten
m. fl. Härledningen styrkes af det bohusl. sjönamnet Köm,

hvilket måste anses vara identiskt.
Om någon å andra sidan skulle föredraga att härleda namnet från ett ord motsvarande ags. e§me 'beautiful, splendid' —
en etymologi som i så väl formellt som semasialogiskt afseende
kan förefalla frestande — vill jag nämna, att mot en dylik
sammanställning talar, att ett sådant ord för öfrigt är okänt
inom de nordiska språken, en invändning som dock ej är afgörande, då fråga är om ett sannolikt mycket gammalt sjönamn.
Men den är oantaglig af den grund, att betydelsen 'skön, vacker'
hos det ags. ordet måste hafva utvecklat sig på anglosaxisk
botten. De besläktade orden inom öfriga västgerm. språk visa,
att stanimens grundbetydelse är 'schwächlich', hvarur i ags.
först betydelserna 'zart, fein' ock sedan den af 'schön' uppstått'.
Ej häller tror jag, att namnet bör ställas till flit. ehuma f. 'klagan' : lit. gauti 'tjuter', gr. poi 'skrik' o. s. v., trots de synnerligen många betydelseanalogier som våra sjönamn erbjuda; se
öfversikten. — Fsv. *Romber.
Kyrksjiin, se Hysingen.
Kåen ket5en2 (SGU Aa 47: 5 samt enl. uppgift), liten sjö i
Fellingsbro sn Vstml., som å GS 3 Ö 32 är belägen vid Kåfalla,
latorpa, men där icke försedd med namnuppgift. Samma stam
ingår säkerligen i Kåsjön (GS 1 V 37) Björketorps sn, Bollebygds hd Vg. Då vid denna sjö en gård Kåhult är belägen,
har sannolikt äfven den burit ett osammansatt namn. Emellertid är Kåsjön den enda behämning som förekommer i trakten
ock enligt uppgift i mannaminne använts på densamma. Sjön
har mörkt, grumligt vatten ock nästan öfverallt dybotten, hvilket
däremot ej lär vara fallet med Wien. Namnet innehåller sannolikt ett fsv. *käp 'smuts' = isl. kåä n. 'usxdeligt, ryggeslöst levnet', hvilket jag emellertid antager ha haft nyss nämnda betydelse;
jfr saurlifi 'skörlefnad' : saurr m. 'orenlighet' (se Sormen). Besläktade äro för öfrigt mht. kadel 'russ, schmutz', isl. kåm öfver1) Se Kluge Et. wb.6 under kaum.
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hvaraf fno. älfnamnet Mima (se nedan).
drag af smuts o.
Dessa ord böra hållas i sär från de likbetydande ags. cwed,
fht. qåat, mht. quåt, köt, kåt, ty. kot 2. Med afseende på betydelsen jfr sjönamnen Gorren, Gorjen m. fl. samt det besläktade
fno. älfnamnet *Ilitina, som antingen betyder 'den mörka' (:no.
kaam 'dunkel, mörk') eller 'den smutsiga' (: isl. kåm n. 'smuts')s.
I danskan förekomma ortnamn, som synas vara sammansatta med da. kå 'kaja', t. ex. Kallundborg *Kä-1und-4. Någon
direkt motsvarighet till detta ord finnes dock mig veterligen
ej i sv. Man kunde annars erinra om sådana namn som Kråken
ock därunder anförda sjönamn samt ags. on ceahhan mere (969) 5.
Kåfven ko3ven2 (GS 2 Ö 36) delvis inom Svarttorps sn,
Tveta hd, ock Hagrida sn, 'N. Vedbo hd Stnål. Namnet uttalas
»med ett å-ljud med dragning åt ö» d. v. s. e, ock utgår sålunda
tydligen från, ett fsv. *Kövi. Det bör väl förbindas med namnet
å no. älfven Kova från Kovevandet, som Rygh Elven. s. 131
förbinder med no. kov(a) 'tilstoppelse, opdxinmelse af frost eller
is'. Äfven kunde man tänka på fsv. kovi m. 'kammare', dock
i en äldre betydelse; jfr Middendorff Aeng. flurn. s. 28. Dock
tror jag snarast, att namnet innehåller det reducerade stadiet
kub- (ock med a-omljud kob-) till nsv. dial. kvarver n. 'sumpig
plats kring en källa', ags. cwabbe, mnt. quebbe, quobbe 'sumpf 6 ;
jfr Kanon. Samma afljudsstadium föreligger i sv. dial. håven, no.
hoven 'kvaf, kvalmig'. Jfr sjönamnet Kvalvaträsket (NederLuleå), »hvars fisk vissa vintrar i brist på luft kväfvas»7. Om
sjön Kåfvens natur känner jag för öfrigt blott, att den icke är
synnerligen djup, omkring 8 å 10 m. på de djupaste ställenas.
Zupitza Germ. gutt. s. 192.
Om öfriga släktingar se Zupitza Germ. gutt. s. 86. Det af Kluge Et.
wb.6 •anförda sskr. gritha hör däremot ej hit; se Brugmann IF 5: 375.
Rygh NG 2: 192.
^
4) Kristensen Ark. 17: 83.
Middendorff Aeng. flurn. s. 25.
Om dessa ord se utförligare vFries. Mediagem. s. 65 f. ock
där citerad litteratur. Dock tror jag ej — i motsats till vF. —, att
isl. kvefja utgår från ett nomen *gatan 'fuktig, porös o. s.
Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 17.
I samma härad, men öggestorps sn, ligger en gård KAfveryd,
fsv. Koffrarydh (1466, 1480, 1500) enligt Vadst. kl. jordeb. s. 91, men
detta namn hör tydligen till det af Lundgr. Sv. lm. X. 6: 152 omtalade fsv. personnamnet Kofre.
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Kållen väl kol3len2 (Små!. beskr. under Åseda sn) Uppvidinge hd Smäl. : Kållehytte; å GS 3 Ö 38 kallad Kållesjön.
Jfr Kållersjön (GS 1 V 37 Vg.) ock Kålletjärn (1 V 33 Dalsl.).
Ett namn Kållen ligger väl äfven till grund för gårdnamnet
Kålleboda Vrml., hvarefter sjön nu enl. GS 1 V 32 kallas Kållebodatjärnl. Grundordet är fsv. kalder 'kall'," hvilket i vissa
dial. ljudlagsenligt utvecklats till kåll. Sjönamnet är alltså
etymologiskt identiskt med Kallen; se för öfrigt d. o.
Kålungen af allmogen uttalat »k6longen», det senare o
= o-ljudet i dog, alltså -/oyan2 (Kålungen Lignell Dal 1: 7, GS
1 V 34; Kållungen Höjer 2: 1187) Gunnarsnäs sn, Nordals hd
Dalsl. : Kålungen; jfr gårdnamnet Bollungen : sjönamnet Bollungen. På grund af detta gårdnamn kunna vi följa sjönamnet
tämligen långt tillbaka. Det förra skrifves i äldre handlingar
Collongen. I Dipl. norveg. 1: 344 är aftryekt ett originalpergamentsbref, där samma hemmansnamn förekommer under formen Kolanger 3. Tydligen föreligger alltså en afledning af
samma kol n., som ingår i Kolsnaren, *Kolundh(en), Kölingon
o. s. v.; se d. o. Den no. sjönamnsändelsen -aug- växlar ofta
med -ung- ock -ing-; jfr Öjangen, Öjungen, Öjingen. En växelform på -ing föreligger sannolikt i det nyssnämnda sjönamnet
Kölingen. Jfr de likaledes i Dalsl. förekommande sjönamnen
Bollungen, Gullungen.
Om någon möjligen skulle vilja antaga, att ett närbesläktat
namn äfven burits af Kållungerödssjön (GS 2 V 35) vid Kållungeröd Orust Boh., fno. Kolungaru54, må nämnas, att detta
gårdnamn innehåller gen. pl. af släktnamnet Kolungr; se min
afhandling om de svenska ortnamnen på -inge.
Kåren, Stora ock Lina5 (Hermelin 1818) Tuna sn, Tunaläns hd Kim. : Kårtorp. Namnet innehåller kanske sv. kåre
m. 'liten vindpust' (= no.); jfr sv. dial. kåra 'blåsa litet'. Sjönamnen Gåsen ock *Ilaren äro mycket osäkra analogier ifråga om
betydelsen, då för dem äfven andra tolkningar äro möjliga. Jfr
I- vissa fsv. namn på Kalla- synes dock personnamnet Kalle
ingå; se Lundgr. Sv. lm. X. 6: 146.
Jfr uttalet af sjönamnet Lungen. Huru uppgiften om uttalet
af det första o skall fattas, vet jag ej säkert; möjligen e 1. 0?
5) Lignell Dal 2: 47.
4) Holmberg Boh.2 2: 280.
5) Uttalsuppgift har ej lemnats.
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för öfrigt Kårsjö (GS 1 V 37 Hall. : Karshult), Kåretjärn (1
33 Dalsl.).
Kälfven (Broocman 2: 662 [1760], Widegreu 2: 541 [1829]),
numera försvunnen sjö i V. Stenby sn, Aska hd Og. Redan på
BROOCMANS tid hade sjön »uttorkat, igänvuxit ock vallat sig».
I äldre tid skall den ha sträckt sig till »Styra Byens ägor.
så tu l Tranberga och Skäfftesgjärdes Kärr förbi Kjälfwestens
Kyrka till Nyckleby och Freberga storäng, och therifrån genom
en Bäck i Wätern»l. Den har sålunda varit belägen i den del
af V. Stenby, som fordom kallades Kälfvestens socken. Denna
benämnes år 1371 Stena, år 1361 Kinalwesten, Ktelwasteen 2,
omkring år 1500 Keeluisteen3. Hvad nu tolkningen af detta
namn beträffar, har man en utgångspunkt i den upplysningen,
att vid den forna sjöns norra ända starka källsprång finnas, det
ena af gammalt kallat S:t Britas källa4. Det är väl sålunda
troligt, att ordet är besläktat med sv. kall, källa (<- kalNön)
o. s. v. Dock anser jag, att ett annat afljudsstadium här föreligger, nämligen detsamma som i lat. gelu, gelare, gelidus, osk.
gelan 'pruinam'. Kanske står rent af u i lat. gelu i direkt förbindelse med w i det *Stelme eller *Ka31wir (utan omljud, jfr
fsv. Mselir, fno. Aspir), som antagligen varit sjöns fornsvenska
namn, motsvarande ett äldre 'Ke19.-e(R). Bildningen erinrar för
öfrigt om sjönamnet Bjälfven. Skrifningen med ki i Kicelwesten är att bedömma som skrifningarna kicelda, kyealda ock
tyder sålunda icke på att brytning här föreligger. Det s. k.
w-omljudet saknas här enligt regeln af samma anledning som i
t. ex. fsv. vapve, stapva, namnen Hasui, Salve5 o. s. v. Befsv. Klsläktade sjönamn äro i första rummet Källunden
und-, kanske äfven Kälken samt vidare Kallen ock Sållen; jfr äfven Kylingen.
Kälken f§a14ken (Tjelken GS 3 Ö 40) Öljehults sn, Bräkne
hd Blek. Uttalet med alle. 1 visar, att här icke gärna ett af kälke
bildat »jämförelsenamn» kan föreligga. Kanske innehåller KM1)

2) Höjer 2: 125.
Broocman a. st.
Tham Link. s. 671.
Broocman a. st., Tham Link. s. 670.
Om dessa två ord se Kock Sv. lm. XII. 7: 17 f.

Sv. landsm. XX. 1.

21

324

HELLQUIST, SJÖNAMN.

XX. 1

kon en k-afleduing af adjektivstammen kl-, urgerm. kel-, ieu.
gel- 'kall', o. d., som jag antagit ingå i sjönamnet Kälfven ock som
äfven uppträder i *Källund(en). Jfr med afseende på bildningen

under Falken ock ~Ken. För öfrigt må påpekas, att sjön Kälken är belägen icke synnerligen långt från sjön Tjurken.
Ett formellt nästan identiskt namn kunde tänkas ha burits
af Kälkerudssjön eller Kälksjön Fryksände sn, Ö. Fryksdals
hd Vrml. (Cederström Vrml. fiskev. nr 932) vid Kälkerud, hvilket gårdnamn kan förutsätta ett fsv. *KEelkarudh. Första leden
är möjligen ett sjönamn *K(i)celke; jfr t. ex. fsv. Frykarudh :
Fryken. Häraf vore Kälksjön en i senare tid uppkommen utvidgning. Om emellertid, hvad som synes lika möjligt, gårdnamnet i stället är sammansatt med personnamnet Kaxelkel,
måste Kälksjön förklaras som en elliptisk bildning af Kälkerudssj ön.

liällund(en), fsv. *Kselundi, har sannolikt varit namnet på
den sjö i Kärda sn, Östbo hd, ock Forseda sn, Västbo hd Små!.,
som nu efter gården Källunda kallas Källundasjön (GS 1 Ö 38
samt enligt skriftlig uppgift)2. Gårdnamnet skrifves i fsv. tid
KEelundas. Första leden är den stam kl-, urgerm. kel-, ieu.
gel- 'kall o. d.', som antagits föreligga i sjönamnen Kälfven ock
(mindre säkert) i Kälken. Samma ord kan ingå i något eller
några af följande sjönamn, hvilka dock snarast innehålla källa,
fsv. kzelda Källsjön4, Käll(e)tjärn5. Jfr fno. fjordnamnet Kelda,
hvarom se Rygh Stud. s. 61. — Om senare leden se ljuden,
Eliten; jfr ~g-, Kolund(en).
Kärf ren.
1) tjär3ven2 (»kvm, bårvan) (Radloff 1: 10 [1804], GS 5 Ö
31) mellan Almunge ock Knitby s:nar, Närdinghundra hd Uppl,
: Kärfsnäs. Sjön kallas äfven Söderbyviken.
2) 6 (GS 6 Ö 30), liten sjö delvis inom Edebo sn, Frösåkers
hd Uppl.
Jfr fsv. Kyalkathorp; se Nielsen Oldd. personn. s. 57.
Samma uppfattning hyses äfven af min meddelare, kyrkoherde
N. DANIELSSON.
Styffe Un.2 s. 160, SD NS II.
GS 2 Ö 40 Blek. : Källeboda, 1 V 37 Vg., 1 V 35 Boh.
GS 1 V 33 Dalsl., 2 Ö 31, 3 Ö 31 2 ggr : Källtjärn Vstml.
Uttalsuppgift är ej lemnad.
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En sjö Kärfven finnes äfven i Torsåkers sn Gästr. Vid
densamma ligger en gård, som å GS 4 Ö 29 skrifves Tjärnäs; namnet är emellertid säkerligen (så gott som) identiskt med Kärfsnäs (vid Kärfven 1). Samma stam ingår kanske i no. Kjervelven, se Rygh Elven. s. 127. Möjligen ligger också ett sjönamn *Kserve till grund för gårdnamnet Kärfvaryd, efter hvilket den vid gården belägna sjön nu kallas Kärfvarydssjön (GS
1 Ö 37) Käfsjö sn, Östbo hd Smål.
Den för 1 angifna akc. 2 tycks att dömma af gårdnamnet
Kärfsnäs visa hän på en le-stam. Dock bevisas föga af denna
omständighet, emedan ju detta namn kan vara mycket ungt.
Etymologien är osäker: den fsv. stammen kan vara k(1)cerv-,
therv- eller picerv-. Man vill naturligtvis hälst tänka på ett
jämförelsenamn, bildat af sv. kärfve, fsv. kmrve m.; jfr af andra
dylika sjönamn Agnaren, Axen, Borsten, Busken. Föga troligt
är, att Kärfven är rotbesläktat med sjönamnet Kärmen. På
samma sätt skiljer jag hälst Bjälfven ock Bjälmen, ehuru dessa
annars erbj öde en god parallell. Knappast häller ligger adj.
kärf, egentligen använt om smak, isl. pjarfr, f ht. därp till
grund. Skulle detta vara fallet, hade namnet afseende på någon
egendomlighet i vattnets smak, jfr Rygh Elven. s. 127, där denna
möjlighet antydes. Icke häller är det sannolikt, att man här har
att söka adjektivet i någon af dess öfverförda bemärkelser. Öfriga
möjligheter: att namnet hör till f ht. serben 'sich drehen', af ieu.
V derbh 'winden, drehen'i, eller till f ht. zorft 'hell' af ieu.
derp 'hell sein' (sskr. darp 'anziinden52, i hvilka fall den fsv.
stammen vore tiEerv-, må här äfven i korthet antydas. I brist
på äldre former är det svårt att träffa något val mellan dessa
förslag. Om man emellertid betänker, huru ytterst vanliga de
s. k. jämförelsenamnen dock tyckas vara, torde det vara förenat
med den minsta risken att antaga, det namnet innehåller fsv.
kcerve, sv. kärfve, hvilket i Vätömålet heter barvas. I så fall
måste väl emellertid namnet skiljas från det norska älfnamnet.
Slutligen må som ett, om ock mycket svagt, stöd för den uppfattningen, att sjönamnet innehåller en stam kkarv-, ej pie3rv- eller
2) Jfr Fick, 1: 69.
Jfr Fick4 1: 455.
Schagerström Sv. lm. X. 1: 44. Målet talas i den trakt, där
Kärfven 2 är belägen.
1)
3)
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tbzerv-, anföras, att — under det jag icke känner något fsv. ortnamn på piearv-(titerv-) — jag från SD NS II har antecknat ett
Kserfewe (1410).
liärmen tjär4men (gArm?n, möjligen ä,fven g*frtm) (Kärmen Tuneld s. 73 [1741], GS 2 Ö 32; Kjärmen Dahl Carlssk.
Sochn 1779; Kermen Hermelin 1803) Knista sn, Edsbärgs hd
Nke : Kärmsön. Namnet utgår från en fsv. stam krm- (E-- karml- eller kerma-), hvilken förhåller sig till ieu. V ger (gor o. s. v.)
i fht. eluera 'klagan', kerran 'skria, brusa'1, isl. kurr m. 'rykte
o. d.' 2 , sskr. järate 'brusa, knaka, ropa', gr. ypuc 'stämma'
o. s. v. på samma sätt som fsv. bhelm- (se Bjälmen) till V bhel,
sv. dial. galm (se Galmaren) till V ghel, isl. jalmr (se Jälmaren)
till V els. Då jag har att välja mellan kerma- eller karmi-,
föredrager jag det senare, emedan vi då erhålla en direkt motsvarighet till ags. oierm 'klagan', f ht. karm 'larm', fsax. karm
(Genesis4, jfr iriska gairm 'rop, skrik', kymr. bret. garm ds.)
samt till den i Grimnismål ser. 29 omnämnda mytiska älfven
Kgrmt (E- *Karmut-), hvilket namn är bildat medelst ett suffix, som
stundom uppträder i namn på vattendrag. Sjönamnet anser jag
vara besläktat med f ht. flodnamnet Cherminbitzia, hvilket äfven
Lohmeyer Herr. Arch. 70: 359 afleder af samma rot: dock är
denne författare af den sannolikt oriktiga meningen, att -minutgör en rest af en gammal sammansättning (se öfversikten). —
Fsv. *Kterm-.
Kärringsjön, se Sibrissen.
Härrlången, Norra ock Södra, tjär3log2gen I. tjäls- (Hermelin 1804, GS 4 Ö 32, SGU Aa 18: 42), två (egentligen icke långsmala) sjöar, den förre i Toresunds, Strängnäs ock Åkers, den senare
i Toresunds, Kärnbo ock Åkers s:nar på gränsen mellan Åkerbo
ock Selebo h:der Sdml. Södra Kärrlången är omgifven af oländig
*karzjan- = lat. garrio Persson Wz. s. 87.
Falk Akad. afh. tul S. Bugge s. 18.
Fick4 1: 402, Prellwitz under ästptiiv, Uhlenbeck Et. wb. d,
altind. spr. ss. 97, 28.
Emellertid må påpekas, att på den grund att ett germ. insuffix icke annorstädes är belagt, Symons ZfdPh. 28: 152 är böjd att
förklara den ags. omljudsformen såsom beroende på anslutning till vb.
cierman, cyrman. — Ordet föres af KöGEL till fht. aha" 'klage',
af BRAUNE däremot till fht. queran 'seufzen'.
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skogs- ock bärgmarkl. På grund af de samstämmiga skrifningarna Kärrlången antager jag, trots uttalet Källången, att första
leden är sv. kärr, fsv. kiter, isi. kjarr n. Man har dock antagligen icke att i ordet söka den i sv. ock fsv. förekommande
betydelsen 'träsk', utan snarast den af 'gebiisch, gesträuch', som
uppträder i is!. ock som är den äldre ock ursprungligaa. Samma
ord ingår i Kärrsjön 3 samt det sjönamn, som förutsättes för
ä.-nsv. gårdnamnet Kiärresio (1561)4 Ledbärgs sn, Gullbärgs hd
Og.; jfr äfven gårdnamnen Kärrsjö Stigtomta sn Sdml. ock
Björna sn Västernorrl. 1. samt möjligen också no. Kjerdela I.
Kjerdelselven (Rygh Elven. s. 127). Om senare leden se Lången.
Käxen (Kjäxen Broocman 2: 440 [1760]; Kexen Widegren
2: 135 [1818], Tham Link. ss. 36,. 862; Käxen Hermelin 1810),
den sjö i Risinge sn, Finspånga läns hd Og., som efter GS 3 Ö 34
samt enligt skriftlig uppgift nu kallas Käxten. Att emellertid sjöns
äldre namn är Käxen, framgår af ofvan anförda former, ock det
är väl högst sannolikt, att det ännu lefver kvar i orten, trots
att min meddelare endast kände den å GS anförda nya formen.
Denna, Käxten, har naturligtvis uppkommit på grund af invärkan från den bredvid liggande Risten; jfr om liknande invärkan under Arken, Järken, Kolsnaren, Rungeln. I detta sanimanhang kan nämnas, att Tham Link. s. 36 omvänt kallar
—Sjön Risten för Rixen: här har en omvänd påvärkan ägt rum,
dock säkerligen blott i skriften (jfr samma arbete s. 862).
Kanske alltså rent af det unga namnet Käxten egentligen beror
på ett misstag å GS? Namnet ser ut att vara antingen bildat
medelst suff. -se (se Yemen) eller sammansatt med sjö. Emellertid tror jag icke, att så är förhållandet. Ordet bör enligt
min mening uppfattas som ett jämförelsenamn, bildat af en stam
pie3X- motsvarande sv. dial. tiäksa 'tväryxa' Smål. enligt Rz,
f ht. dehsa 'yxa'; jfr det däraf afledda isl. peke1a 'skarfyxa', sv.
dial. tjäxla, som jag antagit ingå i sjönamnet Käxlan. Samma
Tham Nyk. s. 155.
Se Liden Z. altind. u. vergl. sprachgesch. s. 8. Äfven för den
händelse den af samme förf. Ark. 13: 35 noten framställda härledningen
skulle vara riktig, betyder ordet egentligen 'skog o. d.'
GS 2 ö 40, 3 ö 40 Blek., 1 V 38 2 ggr, 1 V 37 Hall.,
5 ö 33 Sdml.
Erik XIV:s nämnds dombok B. 5.
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ord ligger kanske till grund för Käxtjärn (GS 2 Ö 31). En
motsvarande betydelse uppträder vidare i sjönamnet Billingen
samt Yxsjön 1, Yxesjön (GS 3 Ö 32 Vstml.), Yxgölen (3 Ö 35
Og.), Yxtjärn (1 Ö 31 Vrml.). Jag erinrar äfven om Knifsjön
(GS 2 Ö 40 Blek.), Knifvatjärn (1 V 36 Vg.). I alla dessa fall
är det sjöarnas form som gifvit anledning till namnet. Som
ett stöd för den här gifna fdrklaringen af namnet Käxen må
anföras, att stammen i sv. dial. är ganska spridd (se Rz samt
följ. namn), äfvensom. att möjligen namnet å den bredvid liggande sjön Risten likaledes är ett s. k. jämförelsenamn med
likartad betydelse.
Käxlan tjäk3slan2 (Kexlen Tham Link. s. 608; Kexlan
Lex. 7: 597; Käxlan GS 3 Ö 35) Åsbo sn, Göstrings hd Og,
Ordet är bildat af sv. dial. tjäksla f. 'krokbladig tväryxa' Sdml.
Nke Smål., en bruten form i förhållande till sv. dial. täksla
Vg. Dalsl. Häls., isl. peksla 'skarpyxa' 2, en 1-afledning af sv.
dial. tiäksa f. med samma betydelse, fht. dehsa, som ingår i
sjönamnet Käxen. Samma ord uppträder som första led i gårdnamnet Thytexlowik (1409, SD NS II), Tisexlawik (1500)3, nu
Käxelvik 1. Käxlevik, Skedvi sn, Finspånga läns hd Og., vid
en vik (af sjön Tisnaren), som sannolikt burit detta namn. Den
obrutna formen ingår i Täxlesjön (GS 1 Ö 38, skrifvet Texie-)
Hillareds an, Binds hd Vg., ock fda. theechslee syo Himble hd
Hal1.4 ; den senare formen är särskilt viktig på grund af sitt
uddljudande th (p). I Norge användes pexia i ortnamn om näs;
se Rygh NG Indl. s. 39 ock jfr Elven. s. 266. Med afseende
på betydelsen äro de under Mixen anförda analogierna Yxsjön
o. s. v. att jämföra.
Käxten (GS 3 Ö 34), se Käxen.
Kölingen pö3ligen2 (Kjölingen 17925; Kölingen. GS 5 Ö 31)
Odensala ock Vassunda s:nar, Ärlinghundra hd Uppl. Namnet
är snarast en afledning af sv. fsv. kol n., jfr det närbelägna
GS 1 V 38 Hall., 1 V 37 Vg., 1 V 32 Vrml., 2 Ö 31 Vstml.
I något eller några fall kan dock här en form af oxe ingå.
Om ordets härledning m. m. se Hellqu. Ark. 7:160.
Vadet. kl. jordeb. s. 66.
Valdern. II:s jordeb. (Schlyt. VGL s. 591).
Se närmare &ylle Un.2 s. 265 not 4.
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Kolhammar (1792)1, alltså en växelform till sjönamnen Kål-ungen. Jfr för öfrigt Kolsnaren samt därunder behandlade namn.
iiölnen (Wieselgren 2: 775), en fjärdingsväg lång sjö i Vislanda sn, Allbo hd Smål.; emellertid har jag ej kunnat finna
den å yngre kartor. Namnet utgår väl från ett fsv. *K5r1nir
'kallsjön'. Jfr vrml. Kölan Ny sn, no. älfnamnet Kyl», hvarom
se Rygh Elven. s. 138; jfr i fråga om bildning (ock betydelse?) det besläktade isl. mytiska namnet Okålnir eller Okolnir;
se för öfrigt under Kallen.
Köln (Tractus Bahus. 1734 hos (Edman Chorogr. Bahus.
[1746]) Boh. Det jag har att meddela om detta namn är anfört under Kynunen, hvilket jag betraktar som etymologiskt identiskt. Dock må äfven den möjligheten tagas i öfvervägande,
att namnet med afseende på bildning ock betydelse ansluter sig
till den grupp af sjönamn, som bildas af Bjälmen, Galmaren,
Jälmaren, Järmen, Karmen, ock sålunda är att föra till sv.
kaum 'tjut, veklagan' 2 : gr. po,ci, y(f)o, ags. °Agan (<-- *kanjan) o. s. v. 3. Jfr för öfrigt Skrikegallen, nidingen.
Kön4 (mön GS 2 Ö 31), liten sjö i Hjulsjö sn ock bärgsl.
Vstml.; af obekant härledning, möjligen ett fsv. *Koi(r) 'kosjön'
(jfr Oxen) eller identiskt med följande namn.
. (Kiörn GS 2 Ö 38), liten sjö i Fryeleds sn,
Körn st,9434rn
Östbo hd Smål. Namnet innehåller sannolikt isl. kyrr 'lugn,
stilla'; jfr (det nära besläktade) Kvatern (Kvartärn) ock i fråga
om betydelsen äfven Lygnern. I alla händelser är namnet säkerligen identiskt med sjönamnet Kiörn (lilla ock stora), som U.
Hiärne Anledning 2: 84 (1702) anför från Rossunda pastorat,
Vena hd Älfsborgs
Kösen j§ö3sen2 eller jp4sen 5 (Kösen Tuneld s. 132 [1741],
Hermelin 1809; Kjösen Wieselgren 2: 949; Mös eller Kiössjön
Rogberg o. Ruda s. 432 [1770]), ganska stor sjö öster om Bolmen i Annerstads ock Angelstads s:nar, Sunnerbo hd Smål.,
med å västra ändan mycket branta stränder. Namnet hör till
Se närmare Styffe Un.2 s. 625 not 4.
3) Persson Wz. s. 197 f.
Bugge Bezz. Beitr. 3: 119.
Om uttalet har ej 1 emnats någon upplysning.
De sinsemellan af vikande uttalsuppgifterna härröra från två
rnedd elare.
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SV. kjusa 'aflång, trång dal mellan bärg eller höjder'1, motsva-

rande fno. kjåss, hvilket i no. ortnamn stundom har betydelsen
'smal vik' ock stundom den af 'liten dal eller mindre fördjupning' 2. Det förefaller mig emellertid mindre troligt, att i målet
ett fsv. kila- kunnat utveckla sig till kös-, såsom fallet är t. ex.
i finnl. ock no. dial.; jfr kjösa Ul. enl. Rz samt no. ortnamnen
KM. Därför bör man kanske här antaga en afljudsform kaus-.
Den germ. stammen keus- anser jag vara en utvidgning med s
af den rot geu 'böja, vrida, vända', som behandlas af Ehrismann PBB 20: 52. Samma sjönamn ligger väl också till grund
för gårdnamnet Kösebo (GS 3 Ö 38) Bråksmåla sn Kim., beläget vid den s. k. Kösebosjön, numera en mindre göl. Ifråga
om betydelsen jfr t. ex. under Dänningen, Gillen, Klysan, Klämmingen.
En ström Kiust, nu Tjusta Ryda sn Vg., omtalas från år
1410 (SD NS 2: 305), ock en Tjustgöl upptages å GS 4 Ö 37
från Misterhults sn Klm. Möjligen föreligga här bildningar af
den afljudande stammen keus.
I Kausbtekken ingår enligt Rygh Elven. s. 125 snarast fno.
kausi 'katt'; jfr Kattaaen ock älfnamnet Ketta.

Lacken, se Loken.
Lagern (Lex. 3: 105) angifves som namn på en sjö i Grums
hd Vrml. En sådan är mig emellertid alldeles obekant: hvarken i tryckta eller otryckta källor har jag i öfrigt funnit någon
motsvarighet till detta namn. Sannolikt föreligger här ett tryckfel, så mycket mer som ett sådant förekommer i det följande
namnet i listan. Skulle emellertid något sådant namn finnas,
bör det sammanhållas med det följande ock saknar sålunda ej
sitt intresse.
Laggaren lag3gar2n (Laggarn Tham Link. s. 608, GS 3 Ö
35) Åsbo sn, Göstrings hd Og. Namnet innehåller stammen
lag- i fsv. lagher m. 'vätska m. m.' Södw., isl. 12gr m. 'flytande
Af denna mening är äfven min meddelare från orten, komministern fil. kand. C. LINDSTEN.
Rygh NG Indl. s. 60.
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vätska; insjö; älf' Fr.2, direkt motsvarande fornir. loehl, lat.
lacus, jfr äfven med grammatisk växling id. 12, M 'strandvatten', som ingår i flera ortnamn ock noga bör skiljas från 16 n.
'lund' ock 16 f. 'sumpig äng' 2. Den nämnda stammen lag- uppträder nästan som ett appellativ i en mängd no. ortnamn, t. ex.
fno. älf- ock sjönamnet L2gr3, ock förekommer enligt Förstem.
2: 888 i t. ex. fty. flodnamnet Lagbeki (men knappast i Lagina, nu
die Leine?). I Sverge träffas åtskilliga spår af densamma. I
första hand erinrar jag om sjönamnen Laggen, Lögaren samt
älfnamnet Lagan eller Lagaän, hvilket säkerligen ursprungligen hade appellativisk funktion 4. Samma stam ingår sannolikt äfven i fsv. Laghund eller Laghundha hundare5; jfr det
likabetydande Syöhundare (1412)6. Däremot kan man icke hit
föra fsv. Laggahteradh Laggaån, emedan gg här synes vara
uppkommet genom assimilation af fg; jfr formen Lafgeredh 7.
Livad det långa g i Laggaren beträffar, kan det tänkas
hafva uppkommit i en sammansättning *Lagharsio, på samma
sätt som no. Laggeraaen uppstått ur fno. Lagarå (Rygh NG 3: 97).
Detta kan vara en yngre sammansättning med sjöns ursprungliga namn, Lagher, gen. Laghar, af ett slag till hvilket åtskilliga motsvarigheter i denna afhandling anföras. Men den första
leden kan ock vara ett ånamn, som sålunda vore att sammanhålla med de nyss nämnda sv. Lagan ock fno. Lagarå.
Nu finnes just i Åsbo socken gårdnamnet Laggarp. Men
detta lydde i fsv. tid Laghathorp (SD NS 1: 546 fr. 1406), ock
vi ha här en ny analogi till den ofvan omtalade ljudöfvergången g --> gg. Men namnet äger för oss i detta sammanhang ett annat ock större intresse. Säkerligen är det med orätt
som Lundgr. Sv. lm. X. 6: 104 — om ock med tvekan — förStokes Bezz. Beitr. 11: 76.
Se Läffler Ark. 7: 260, Joh. Upps.-stud. s. 73 ock där citerad
litteratur samt ofvan under JärnInnden.
Rygh NG Indl. s. 67, 3: 97, IV. 1: 94, Elven. s. 138 o. s.
Fr.2 under 12gr. Jfr ytterligare nedan.
Jfr att älfven i Markaryds sn åtminstone på 1700-talet kallades
»Stora ström» (Rogberg o. Ruda s. 397). — Namnet ingår i fda. Laga3holm (1399), nu Laholm.
Se Styffe Un.2 s. 283.
6) Styffe Un.2 s. 299.
7 ) Styffe Un.2 s. 298, SD NS 2:107 o. s. v., Tham Sthm s. 198. Namnet Laggaän kan sålunda icke förklaras så som sker i Rygh Elven. s. 325.
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binder första leden med ett personnamn Laghi. Gården är nämligen belägen nära en å, som står i förbindelse med sjön Laggaren, ock därför synes det mig betydligt sannolikare, att vi
bär ha icke ett personnamn, utan just samma stam, som vi antagit uppträda i sjönamnet Laggaren. Laghathorp utgår sålunda från ett Laghar-, gen. af ett ånamn, som är identiskt med
det ofvan omtalade fno, älfnamnet L2gr. Se äfven föregående
namn. I fråga om den appellativiska betydelsen af det här behandlade vatten dragsnamnet jfr t. ex. Naten, Vättern.
Laggen, Stora 1. Norra, Lilla I. Södra, lag3gen2 1 (Laggen Fernow s. 13 [1773], Björkman s. 102, Cederström Vrml.
fiskev. nr 3, 4; Laggarna plur. Tuneld [II] 5: 105 [1790]) Gåsborns ock Rärnens s:nar, Filipstads bärgsl. Vrml., på gränsen
till Kpbgs län. Säkerligen ingår här den i föregående art. behandlade stammen. Det långa g är att förklara analogt med
gg i Laggaren. Jfr Dragesiöö, nu Draggen, på gränsen mellan
Rättviks ock Orsa s:nar2.
Fsv. Laghathorp, gårdnamn, se Laggaren (slutet).
Laketjärn, se Asplången.
Lammen lam9men2, äfven lam4men 3 (Lamen OS 2 Ö 38,
Smål. Beskr. under Aneboda) Aneboda sn, Allbo hd Smål. :
Lamhult (i Norrvidinge-andelen af socknen), efter hvilken gård
sjön äfven kallas Lamhultssjön. År 1416 nämnes en gård
Lamhult från Värend (SD NS 3: 125) — sannolikt samma som
den här omtalade. Troligen utgår denna form från ett äldre
*Lam(m)ahult; jfr om dylik synkope Nor. Aschw. gr. § 156.
Sjön har sålunda hetat *Lami. Ett *Lamber eller *Lamir hade
gifvit nsv. Lamshult. Sjön har enligt uppgift få aflopp ock
trögt vatten. Namnet innehåller, såsom redan ss. 40, 86 antytts, adj. sv. dial. lamor 'förslappad, utmattad', fsv. lamber,
pl. äfven lamma, 'utmattad, uttröttad; lam', ä.-nsv. äfven lamm4,
Jfr om uttalet Kallstenius Sv. lm. XXI. 1: 32.
Dipl. dalek. 3: 50.
Det förra uttalet har uppgiftits af flera i trakten uppvuxna
personer. Den senare uppgiften härrör från en person, som väl är
hemmastadd, men icke uppfödd i orten. Uttalet la4men, som man
äfven någon gång får höra, är ett »innanläsningsuttal», som saknar all
etymologisk betydelse.
Ex. se Hellqu. Ark. 4: 296. Om behandlingen af m efter fsv.
se Kock Sv. lm. XI. 8: 42 f., Nor. Aschw. gr. § 300 anm. 2.
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fht. lam 'gliederschwach, lahm' o. s. v.; jfr fin!. dial. lama
'långsamt ge sig i väg' V11 PPm., i afljudsförhållande till f ht.
luomi (se Lonunaren). I fråga om denna betydelse hos vattendrag jfr Dabaken, Dövilen, Såken, Tåkern ock vidare f ht. flodnamnen *Luominza af det nyss nämnda fht. luom(i)' (alltså
besläktat med Lammen), Laznich : mht. laz 'träge', alltså 'die
langsame, zögernde' 2, ock Maticha af mht. mat 'matt, kraftlös' 2 ;
jfr det no. älfnamnet Dumba, som Rygh NG 15: 298 för till dumbr
'stum', ock väl äfven fno. älfnamnet M65a3 af må& 'trött'. —
Lammtjärn (GS 1 V 32) yrml. hör säkerligen till djurnamnet
lam; jfr t. ex. Killingen. Skulle mot förmodan äfven Lammen
höra hit, vore dessutom sjönamnen Geten, Hjorten o. 8. v. att
jämföra. — Däremot finnes ingen anledning att föra ordet till
sv. dial. lamma 'klinga', isl. hlamm m. 'larm, stoj', fht. fsax.
hlamem 'brausen, rauschen' 4, trots att en dylik betydelse i våra
sjönamn är ytterst vanlig. Uttalsformen med långt m utgår
naturligtvis från ä.-nsv. lamm; se ofvan. — Fsv. *Lami.
Lanaren lasnar'n (Hermelin 1802, GS 5 Ö 33) Tveta sn,
Öknebo hd Sdml., nära sjön Måsnaren. En stam lan- ingår
äfven i fsv. Lanafors (1342 enl. SD 5: 99) Asa sn Smål. ock
Lanfors4)5 bruk i Karlskoga bärgsl. På grund af detta forsnamn är det möjligt, att Lanaren är en afledning af ett älf- eller
forsnamn *Lana, resp. *Lani, som burits af den nuvarande Bränningestriimmen, genom hvilken sjön utfaller. Ett analogt fullt
säkert fall är Växaren, fsv. *Vencir, som afletts af fsv. (fno.)
älfnamnet Vaxar nu Växa. Denna härledning blir dock något
mindre trolig, om forsnamnet Lanafors — såsom sannolikt är
— bildats af fsv. nsv. dial. lana f. 'fisknät som brukas i
strömmar'. Man bör knappast i dessa forsnamn söka en n-utvidgning af den rot med betydelsen 'larma, skrika' o. d., som
uppträder i t. ex. gr. Xe;'camo, lat. iamentum, lit. låd o. s. v.6
Jfr i fråga om betydelsen Galmaren, Skrikegallen o. d. Föga
sannolikt är, att man ilar att utgå från -naren som afledvGrienberger MdlföG 19: 527.
vGrienberger MdIföG 19: 525.
3) Rygh NG 1: 270.
Om dessa ord se Joh. PBB 14: 309.
Så 1779 enl. Dahl Carlssk. Soolm, Norask. ark. 2: 412.
Jfr Persson Wz. s. 13.
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ning; jfr dock den bredvid liggande måsnaren. Man hade i
så fall att tänka på första leden i Lasjön.(GS 1 Ö 38) Smål.
ock den icke nbetydliga Lassesjön (GS 1 0 36) Borgstena sn,
Vedens hd Vg., vid gården Laryd, hvilket namn utvisar, att
sjönamnet intet har att göra med personnamnet Lasse, utan i
äldre tid lytt La(p)sira eller ngt dyl. eller snarare varit osammansatt. En stam Lan- förekommer äfven i Lana skipreidal,
nu Lane hd Boh.
Lanen (Lex. 2: 58) är tryckfel, väl för Lånen; se Lorinen.
Lankan laBskans (GS 1 0 31) .Gustaf Adolfs sn, N. Älfdals
hd Vrml. Namnet bör sammanhållas med gårdnamnet no. Laanke,
hvilket utgår från ett fno. Lanka ock som Rygh NG IV. 1: 167
anser kunna vara ett medelst suffixet -ka af adj. langr bildat
älfnamn; jfr lika, Silka o. 5. v.
Larjen larjen2 (Largen Hermelin 1802, GS 6 Ö 31) mellan
Riala ock Kulla s:nar, Åkers skeppsl. Upp!. Bottnen har fin
sand, ock vattnet utmärker sig för en synnerlig klarhets. Detta
säkerligen urgamla sjönamn innehåller sannolikt den synkoperade formen af ett adj. på -ig; jfr Gröcken, Ilaljen, Höljen, Maljen, Skärjen o. s. v. Stammen är kanske ett germ. laz- = ieu.
las- i sskr. bisati 'strålar, glänser, spelar', gr. Ic'to.)
*lasö)
'blickar', ry. hisyj 'begärlig, lysten'; jfr det sannolikt besläktade sjönamnet Lusten, hvilken sjö äfvenledes är bekant för sitt
klara vatten. I fråga om ljudutvecklingen erinras om nisl.
hua& 'trött', som ,af BUGGE sammanställes med got. lasiws 'svag' 4.
Betydelsen vore ungefär densamma som i sjönamnen Glan, Glimmingen, Klartjärn (GS 1 Ö 31 Vrml.) o. s. v.
Emellertid bör äfven framhållas möjligheten af släktskap
med det f ht. flodnamnet Laraha, anfört af Förstem. 2: 903.
Likaledes erinras om den keltiska flodnamnsstam Larg-, som
ingår i ty. Ober- ock Unter-Larg, biflod till Ill, Largue, biflod
till Durance, ock Lergue, biflod till Heraults, hvars härledning
är mig obekant.
Lasjön, Lassesjön, se Lanaren.
1)

Stylle Un.2 s. 359.
2) Akcent obekant.
Så bl. a. enligt Dahlgren Beskr. öfver Kulla socken, Sthm
1848, s. 4.
Jfr Kock Ark. 15: 358.
Holder Altcelt. sprachsch. 2: 144.
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Laxa väl lak8sa2 (Cederström Vrml. fiskev. nr 649) Gustaf
Adolfs sn, N. Älfdals hd Vrml. Bland här förekommande fiskarter märkes bl. a. laxöring. Jfr äfven under Laxfjällen.
Fsv. *Laxe, nu Laxsjön, Laxarby sn, Vedbo hd Dalsl.; se
under Laxfjällen.
Laxen (Lex. 5: 564) Röks sn, Lysings hd Og., är sannolikt
tryckfel; se Loren 2.
Laxfjällen lak3sfjäVien ([-e-] Tuneld 111. 1: 14 [1831], Tham
Link. s. 851) Kullerstads sn, Mämmings hd Og., är samma sjö,
som å GS 3 Ö 34 kallas Laxgärden. Den är sedan flera år
urtappad, ock dess forna botten är odlad. Emellertid lefver namnet
kvar hos allmogen. Jag antar, att det förr uttalats lak3sfjä2?ren
ock att sålunda i Laxfjällen en folketymologi föreligger. Af
fisknamnet lax synas dessutom följande sjönamn vara bildade:
Laxsjönl, Laxatjärn (GS 1 V 36), Laxtjärn2. Af lax är möjligen äfven det fno. älfnamnet Lexa aflett3 med det i dylika
fall icke ovanliga suffixet -lön. Den stora sjö, som å GS 1 V 33
skrifves Laxsjön ock af allmogen kallas igkf091, är belägen i
Laxarby sn, Vedbo hd Dals'. Socknens fsv. namn Laxabygda
(1457)4 synes peka hän på ett sjönamn *Laxe, efter hvilket
socknen fått namn; jfr det likartade förhållandet med de dalska
sockennamnen Edsleskog : Edslan, Svanskog : Svan, inimskog :
Änimmen, Ärtemark : Ärtingen o. s. v. Det är ingalunda säkert, att detta namn bör härledas af lax : -se är ett icke ovanligt suffix i sjönamn (se Ymsen ock öfversikten), ock man bör
kanske alltså här afdela *Lak-se. Stammen kan stå i afljudsförhållande till den i sjönamnen Loken (jfr Lammen ock Lommaren) ock formellt motsvara den i sv. (salt)lake, hvilket ord
själft snarast är lånat från mit. lake.
Le, Stora, le4 ([vidr] Las NGL 2: 487 fr. 1268 eller 1273;
[j] Lee. [er] Lee [mykit vatn], [or] Lee anf. arb. s. 489; Lee
[ack.] Dipl. norv. 7: 432 [1446]; Lee Siöö Barens karta 1626;
L[?] General Landkort öfv. Vg. o. 1688; Stora Lee Lotter c. 1750,
Fernow s. 23 [1773] m. fl.; Stora Le GS 2 V 33; Leesiö Blaeu
2: 34 [1663], Leesjön Fernow s. 23 [1773]; Stora Leed Tuneld
GS 1 Ö 36, 2 Ö 33.
GS 1 V 32 3 ggr, 1 Ö 31 2 ggr, 2 Ö 31 2 ggr, 3 Ö 31 2 ggr.
4) Styffe Un.2 s. 148.
8) Rygh NG 15: 46 f.
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s. 207 [1741]), den största sjön i Dalsland, som äfven går inåt
Norge ock skiljer Värmland från detta rike; hufvudsakligen belägen i Eds ock Nössemarks s:nar, Vedbo hd, 6 mil lång, men
icke öfver 3/4 mil bred, med i allmänhet bärgiga stränder1 ; har
sitt utlopp genom sjön Lelången till Vänern. Namnet tycks
vid första ögonkastet böra härledas från fsv. ledh f. 'farled', isl.
leiä. Härför kunde dels formen Leed hos TUNELD tala, dels
ock den omständigheten, att vid sjöns norra ända i Norge en
gård Ledengen, uttalat Vagan, är belägen, hvilket i äldre
tider skrefs Leidangh, Leding (1626)2. Men de ofvan anförda
fno. formerna af sjönamnet visa, att så icke kan vara förhållandet. Sannolikt har emellertid — att dömma af formen hos
TUNELD — sjönamnet af en ock annan satts i förbindelse med
nämnda ord. Möjligen kan rent af gårdnamnet Leidangh tyda
på en dylik folketymologisk anslutning med gamla anor. Jag
erinrar om gårdnamnet Ledang i Namdalen, uttalat leang, hvilket Rygh Stud. s. 70 ställer till det nämnda fno. leg i bet.
'segelled'. Namnet anser jag stå i etymologisk förbindelse med
isl. lå n. 'bedrägeri, skada o. s. v.' Detta ord, urgerm.l.ai-niz,
torde böra förbindas med flit. interjektionen löwes, lås 'ben,
leider' : lai-m.a-; om öfriga släktingar såsom t. ex. isl. 1ei5r, gr.
1oty6; o. s. v. se Persson Wz. s. 15. Dock har jag ingen bestämd mening om växlingen 93 — ö i sjönamnet. Betydelsen är,
om sammanställningen träffar det riktiga, analog med den i
Båfven, Illern, Låkan, Parsen 0. s. v. — Jfr Lelången.
Lefelingen le3fe211Ben (GS 3 Ö 31) Ramnäs sn, Snäfringe
hd Vstml.; nära en nu uttorkad sjö Fel(1)ingen : Pelingstorp.
Detta namn är kanske etymologiskt identiskt med Pilingen (se
d. o.). Första leden kan man i betraktande af parallellerna Lelunnen Deglunnen (d. v. s. Digerlun.nen), Lelungen Storlungen vara böjd att betrakta som en form af liten. Dock är
det i dessa båda senare namn tydligen lell- för
som ingår,
hvilket ju ej kan vara fallet med här behandlade sjönamn.
Sannolikt är alltså Le- att föra till sv. adj. led, fsv. ledher
'vedervärdig, ful o. s. v.', isl. leiär, med hvilket ord väl också
Lesjön (GS 1 V 32) ock Letjärn (1 V 31) Vrml. äro sammansatta. Däremot hör det ej till led, fsv. ledh 'segelled'.
1) Jfr Lignell Dal 1: 5, Höjer 2: 1203.

2) Se Rygh NG 1: 192.

XX. 1

Lefelingen—Lelång.

337

Leken ie4ken (kkoi) (Tuneld s. 73 [1741], Hermelin 1803,
OS 2 Ö 32) Hidinge sn, Edsbärgs hd Nke. Sjön, som anses
vara fiskrik, är belägen i en bred dalsänka ock »genomströmmas
af en bl. Vid densamma ligga: Leke, Lekebärga2, Lekhult ock
Lekhyttan. Efter sjön har vidare Leke eller Lekebärgs bärgalag uppkallats; till denna, som väl åsyftas i ett bref från Karl
IX af 1618, där Lekbärget omtalas3, har nämligen i äldre tider
västra delen af socknen hört. Namnet bör sammanhållas med
sjönamnen Säfveleken, Lixnaren, Stora Lexen (GS 3 Ö 31) :
Leksjöbo Söderbärke sn Dalarna samt Leksjön, Stora ock Lilla
(OS 3 Ö 38) : Lixhult Smål., Lekvattnet Vrml. Lexen utgår
naturligtvis äfvenledes från ett Leksjön; jfr Leksjöbo samt t. ex.
Alsen : fsv. Alsiorum, Äsen : Äjen o. s. v. Om möjligheten, att
samma namn en gång äfven burits af den nämnda sjön Lixnaren, se d. o.
Den i dessa namn på Lek- ingående stammen återfinnes i
sv. lek, motsvarande fsv. leker i betydelsen 'hastig rörelse'; jfr
isl. leika bl. a. 'röra sig raskt, fara hit ock dit', lit. laigyti
'löpa vilt omkring' o. s. v. Det isl. ordet användes bl. a. om
vindens ock vågornas lek. Grundbetydelsen i denna stam är
tydligen 'röra sig, vara i rörelse' 4. Möjligen utgår namnet närmast från ett adj. *löker i betydelsen 'rask, litlig, munter'. I
alla händelser syfta namnen på vattendragens rörliga ock lifliga
vatten. Jfr med afseende på betydelsen under liarken, Skundem, Svarfvaren, Svinnaren samt (älfnamnsstammarna) Skut-, Trosock, med motsatt betydelse, Lammen samt därunder behandlade
ord. Att dömma af ortnamnen ligger en fsv. tvåstafvig form
*Löke till grund; i sjönamnet har sålunda akcentfdrskjutning
ägt rum.
Lellungen, se Lillungen ock Lungen.
Lelun, Lelunden, Lelunnen, se Lillnnden, Lillnnnen.
Leläng le3l0g2 (k/ag alle. 2) 1. Lelången le3log2Ben (Lelång 15825, Blaeu 2: 33 [1663]); Leelang Bureus Karta 1626 6;
Tidn. Idun 1904, nr 12, s. 146.
3) Norask. ark. 2: 714.
Jfr Tham Örebro s. 120.
Jfr Gering Ark. 10: 396. Om besläktade ord se äfven Uhlenbeck Et. wb. d. altind. apr. under rejati.
Lignell Dal 1: 23.
Prickarna öfver ä ock 0 saknas ofta å denna karta.
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Lelången. General Landkort öfv. Vg. o. 1688, Tuneld s. 207 [1741],
Lotter c. 1750, GS 1 V 33; Leeiang Burei karta Gothia, at
tryckt hos Blaeu 2: mellan ss. 29-30 [1663]), mycket stor, lång
ock smal sjö i Silbodals sn, Nordmarks hd, Glafva sn, Gillbärga hd Vrml., samt Vedbo hd Dalsl. Sjön är 6-7 ggr så
lång som bred; den kallas enligt Cederström Vrml. fiskev. nr
1632 äfven Mjögsjön (se Mjörn). Första leden är väl densamma
som i sjönamnet Le, om den senare se Ungen. — Den enda
uppgift jag erhållit om allmogens uttal är lelag, alltså utan best.
art.; jfr de dalska sjönamnen Bör, Grann, Iväg, Råvarp 0. s. v.
— Fsv. *Lelanger.
Lensjön, se Kullen.
Lera, älfnamn, se Lennon.
Lermon le3rmon2 (»lermönn») (Hermelin 1818, GS 4 Ö 35)
Ukna sn, N. Tjusts hd Klm. Sjöns stränder bestå till minst
75 % af sten, bärg ock sand; ena stranden har enligt uppgift
mokarakter. Förstå leden är fsv. ler, isl. leir n. Af samma
ord äro följande vattendragsnamn bildade: Leringen, sjönamn
från Medelpad (jfr i fråga om afledningen t. ex. Grytingen, Steningen), vidare Lersjön», Lergölen (GS 3 Ö 40), Lersjötjärn
(1 0 31), fno. fjordnamnet Leirir (Rygh Stud. s. 50). Lera har
i fsv. tid varit ett vanligt älfnamn, särskilt i västra Götaland.
Leran omnämnes af Fernow s. 11 som ett gammalt namn på
Norsälfven Vrml. Så har efter min mening äfven den betydliga å kallats, som flyter genom Lerdals sn, Valbo hd Dalsl.,
ock som ingår i detta sockennamn, år 1531 skrifvet Lerdal.2, i gårdnamnen Lerkvilla Lerdals sn ock Lersäter Sanne sn
samt i sjönamuet Lersjön Sanne ock Krokstads s:nar. I Norge
är älfnamnet Leira vanligt, se Rygh Elven. s. 141 f. Synnerligen ofta förekommer gårdnamnet Lerbäeken 3.
Senare leden är sv. mo f. 'sandig hed o. d.', men i dial.
äfven 'stor skogstrakt, oduglig till odling' Rz; jfr sjönamnen
Mofällingen, Molången, jtl. Mon (mön) o. 8. v. samt ortnamnen
Mo, Moheda (fsv. Moadha), Värnamo 0. s. v. Det finnes ingen
anledning att i sjönamuet förmoda en motsvarighet till fno. älfI) GS 1 V 36, 2 V 34, 2 ö 32, 1 V31 2 ggr, 2 Ö31.
Styffe Un.2 s. 148.
Sv. postortlex. s. 287 (1894).
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namnet MMal. Ej häller torde ett ånamn (motsvarande no.
Leira) ingå i första leden, utan sjönamnet får betraktas som
ursprungligen hafvande betecknat omgifningen eller något för
(en del af) stränderna betecknande; jfr t. ex. sammansättningen
molera samt gårdnamnet Långmon : Lången. Möjligen är namnet ett numera försvunnet gårdnamn = no. Leirmoen 2.
Letten lethen (Letten Hermelin 1808, Höjer 1: 490 m. fl.;
Leten Höjer 1: 499), betydlig sjö i S. Finnskoga sn, Älfdals hd
Vrml. : Letafors (bruk), Lethöj den, Letteråsen; sjön har äfven
gifvit namn åt Letån, som där hämtar sitt vatten ock utfaller
i Klarälfven. Sjön torde vara uppkallad efter Letteråsen eller
Lethöjden, den högsta bärgtoppen i Älfdalen, belägen mellan
Letten ock Klarälfven, Södra Finnskoga sn. Dessa namn innehålla väl en motsvarighet till det i ortnamn ingående no. lete,
fno. leiti n., om hvilket se utförligare hos Aas., Fr.2, Rygh NG Indl.
s. 65. Enligt Fr. användes ordet stundom om höjd i allmänhet,
från hvilken man har en vidsträckt utsikt öfver omgifningen;
detta stämmer ju för öfrigt med ordets grundbetydelse (:lita 'se').
Det är att märka, att man från Letteråsen har den mäst storartade utsikten i hela Värmland — öfver Klarälfvens dalsänkning till flera mils längd ock långt in i Västerdalarnas fjällbygd. Jfr Itlgletan. Sjönamnet kunde med afseende på uppkomsten jämföras med Fjällen, Kinnen.
Å andra sidan bör ej den möjligheten afvisas, att namnet,
såsom Rygh NG 15: 338 synes böjd att antaga, innehåller samma
stam, som ingår i isl. litr 'färg'; utförligare hos Rygh anf. st.
Lexnaren, se Lixnaren.
Fsv. Lidha, älfnamn, se Lien (slutet).

Lien.
i) li4en (Lijen Lotter e. 1750; Linn Broocman 2: 432 [1760];
Lin eller Lijn Ridderstad 2: 277; Lien US 3 Ö 34; Hermelin
1810 ock Tham Link. s. 911 felaktigt : Lyren 3) mellan Tjällmo
ock Hällestads s:nar, Finspånga läns hd Og. : Lid (vid sjöns
norra ända), fsv. Lildh (SD 3: 282 fr. 1316), där vi sålunda ha
sjönamnets fsv. form (i oblik kasus). Gårdnamnet har nämligen
1)
3)

2) Rygh NG IV. 1: 179.
Rygh NG 1: 270.
En sjö med detta namn är emellertid belägen i närheten.
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bildats af sjönamnet, innan detta erhöll best. slutartikel, alltså
som Dunker : Dunkern, Kalf : Kalfven, Lång : Lången, Rist:
Risten, Sotter : Sottern m.
2) 113en2 (GS 3 Ö 31) Skinnskattebärgs sn ock bärgsl. Vstml.
: Linshyttan eller Lienshyttan, hvilket namn tydligen bildats, sedan best. slutartikeln tillagts sjönamnet; jfr t. ex. Eldansnäs :
Eldan, Trästenshult : Trästen. Utefter sjön går en sandås.
Det är tydligt, att sjönamnet är bildat af sv. lid, fsv. up, isl.
hli5, fht. hlita 'bärgssluttning, backe' o. d., som ingår i en hel
mängd fsv. ock fno. ortnamn, t. ex. Liidh (1409 enligt SD NS
II), socken i Sdml., (1316)1 socken i Ångermanl. o. s. v. Jfr
för öfrigt Liasjöna, Li(d)sjön8, Lidtjärn4, Lidgöl (GS 2 Ö 32
Vstml.), fty. ortnamnet Hlidbeki, Lidbach8 o. s. v.
Hvad Lien 1 vidgår, ser det ut, som om sjönamnet vore
sekundärt i förhållande till gårdnamnet Lid. Emellertid kan
förhållandet äfven vara omvänt; jfr t. ex. gårdnamnen Und,
Undstorp vid den närliggande Undsjön, hvars namn i äldre
tid tydligen varit ett enkelt Und(er). Fullt regelbundet är däremot Lien 2 med tvåstafvighetsakcent bildat; jfr Fjällen, Kinnen.
Det fsv. *Lipe, som förutsättes af den nsv. formen, betyder
alltså Lidsjön, d. v. s. sjön vid liderna eller backarna (exempel
se ofvan). Lien 1 (med akc. 1) bör snarast betraktas som en
relativt ung elliptisk bildning af ett dylikt Lidsjön; jfr t. ex.
Kullen (e. Kullesjön).

Formellt oantastlig vore en sammanställning med gr. )ro;
'glatt, slät'. Men en dylik afledning af den för öfrigt ganska
spridda roten är icke känd inom de germanska språken, ock
vidare passar ej betydelsen för någon af sjöarna Lien.
Däremot bör nog ej det sv. älfnamnet Lidan (fsv. Li5ce
VGL IV. 11: 4) föras hit: snarast hör väl detta till fsv. lipa
'gå'; jfr t. ex. no. älfnamnet Ganga.
Likstammen ii3kstam2men (Lijks Damm.. Bureus Sudermanl., karta fr. 1625, otydligt; Lijksdam Blaeu 2: 21 [1663];
Liksdam Tuneld s. 58 [1741]; Likstammen Landtm. Cont. Charta
[1751], Hermelin 1804, Tham Nyk. s. 246; Liksdammen GS 5
Styffe Un.2 s. 316.
GS 3 Ö 32 : Lia Nke samt i Osby sn Sktt. enl. Falkm. s. 70.
GS 1 Ö 31 2 ggr : Lid 1 gg.
5) Förstem. 2: 746.
GS 1 V 32 ock 1 V 31 Vrml.
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Ö 33), betydlig sjö i Ludgo, Frustuna, Lästringe m. fl. s:nar,
Rönö ock Daga h:der Sdml.
Af de ofvan anförda formerna har BLAEU denna som så många
andra från BUREUS; äfven TUNELDS Liksdam härrör ytterst från
samma källa: att- -en saknas, beror på felläsning af det otydligt
skrifna namnet hos BUREUS. Dessa båda former bevisa alltså intet.
Men icke häller den hos Blams förekommande formen bör
läggas till grund vid namnets tolkande. Den är sannolikt blott
ett etymologiserande återgifvande af uttalet likstamm. Snarast
ingår här sv. stam, ock namnet bör jämföras med Bjälken, &cckaren, Stafsjön, fsv. Stang, nu Stångån, o. s. v., hvilka syfta på
formen hos vattendraget i dess helhet eller delar af detsamma.
Förra leden innehåller möjligen samma gamla vattendragsnamn som värmländska älfnamnet Likan ock kunde kanske
förbindas med stammen i gr. olfy% 'liten', lory6; 'fördärf o. d.'
o., s. v., hvarom närmare hos Persson Wz. s.15.
Lillanden 11131an2den (131cittclet) (GS 5 Ö 31) Almunge sn,
Närdinghundra hd Uppl., se Anden, Storanden ock Lillen.
Lillbrå lil3brå2, se Bråen ock Lillen.
Lillen1 (enl. skriftlig uppgift) Vårdinge sn, Öknebo hd Sdml.;
å GS 5 Ö 33 kallad Lillsjön. Detta ord, uppkommet af best. formen
till fsv. Uti]. 'liten', ingår i en hel mängd sjönamn såsom t. ex.
'Lillanden, Lillbrå, Lillgryten, Lillgällen, Lillmalen, Lillstjälpen, Lillsvan, Lillullen, Lillunden (Lelunnen), Lillungen (Lel'ungen), Lillysningen, Lillången, Lillärfven, vidare Lefelingen,
Lillsjön (Lille-, Lilla-)2, Lintjärn3, Lillträsket4. En stor del
Akcentuppgift är ej lemnad.
GS 2 ö 40, 3 ö 40 2 ggr, 1 ö 39 vid Bolmen, 2 ö 39, 1 ö 38, 2
Ö 38 5 ggr (en vid Möckeln, en vid Bärgsjön ock en vid örken), 3 ö 38 3
ggr (en vid Storasjön ock en vid Axebosjön), 1 V 37, 1 ö 37 vid Asunden,
3 ö 37, 1 ö 36, 2 ö 36 2 ggr (en vid Nätaren ock en vid Bohultssjön), 3
Ö 36 vid Sommen 4 ö 36, 1 V 35, 3 Ö 35 3 ggr (en vid Teden ock en
vid Storsjön), 4 0 '35 vid Storsjön, 1 V 34 2 ggr, 2 ö 34 2 ggr, 2 ö 33,
3 ö 33 2 ggr (en vid Sottern ock en vid Rägnaren), 4 ö 33 5 ggr (en vid
Västersjön, en vid Malsnaren, en vid Långhalsen ock en vid Skundern),
5 ö 33 vid Kyrksjön, 1 ö 32, 2 ö 32 2 ggr (en vid Gålsjön), 3 ö
32 vid Lunten, 4 ö 32 2 ggr, 5 ö 32 vid örnässjön, 6 (332 vid Storsjön, 1 (5 31 3 ggr, 4 ö 31 2 ggr, 5 ö 31 2 ggr, 5 (3 30.2 ggr.
GS 1 ö 32 2 ggr vid Stortjärn, 2 (3 32.
GS 6 ö 32 vid Storträsket samt i öfver-Luleå enligt Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 18.
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af dessa sjöar äro belägna nära större sjöar ock hafva fått namn
i jämförelse med dessa; jfr lialfven ock Lisnan Rummen). En
sjö, som benämnts på grund af sin litenhet, är äfven Besslingen.
Jfr Småvattnet (GS 1 V 35 Boh.), Småtjärn (1 V 32 2 ggr,
1 V 31 Vrml.), Småkraktjärnarna (1 Ö 31 Vrml:) : isl. amiir
'liten'. Motsatta betydelser hafva Möckeln ock de med Storsammansatta.
Lillgryten lilsgry2ten (Gran s. 433 [1754], GS 3 Ö 31)
Odensvi sn, Åkerbo hd Vstml. : Lillgrytsi; nära sjön Storgryten.
Se Lillen ock Gryten.
Lillgällen (Widegren 1: 597 [1818]) Åtvids sn, Bankekinds
hd Og., omnämnd i samband med Djupgällen, men obekant för
mina meddelare. Se för öfrigt Lillen ock Gällen.
Lillinalen lilsraa2len (enl. skriftlig uppgift), den sjö i Båraryds sn, Västbo hd Smål., på gränsen till Vg., som å GS 1 Ö
37 kallas Lilla Mörkemalen, nära Stora Malen; se för öfrigt
Lillen ock Malen.
Lillstjälpen, se Stjälpen.
Lillsvan lil3sva2n. (Grau s. 507 [1754], Tuneld [I] 3: 9 [1787],
GS 3 Ö 31) mellan Heds ock Gunnilbo s:nar, Skinnskattebärgs
bärgsl. Vstml., nära sjön Långsvan; se för öfrigt Lillen ock
Svan.
Lillullen vore den riksspråkliga formen för namnet å den
sjö i Gustaf Adolfs sn, N. Älfdals hd Vrml., som enligt uppgift af
allmogen kallas /b/itl; se för öfrigt
Lillunden eller Lillunnen vore väl den riksspråkliga formen
för namnet på den sjö i Gustaf Adolfs sn, N. Ålfdals hd Vrml.,
som af allmogen uttalas /Okt samt å Höjers karta. öfver Vrml.
ock af Cederström Vrml. fiskev. nr 657 skrifves Lelunden. Om
första leden se Lillen. Senare leden visar sig vid jämförelse
med den i närheten belägna Deglunnen icke vara sjönamnet
Unden, Unnen; om densamma se för öfrigt Deglunnen samt
Järn-, Örlunden.
Lillungen vore den riksspråkliga formen för namnet på
den sjö i Lungsunds sn, Filipstads bärgsl. Vrml., som af allmogen kallas Man. Senare leden visar sig vid jämförelse
1) Säkerligen en genitivform. Om liknande ortnamn se Lundgren
Ark. 3:231.
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med den i närheten belägna Storlungen börja med 1; se för
öfrigt Lillen ock Lungen.
Lillysningen lillyalnigen (1i1-1g,5nigan) Karlskoga sn, Karlskoga bärgsl. Vrml., vid sjön Storlysningen; se för öfrigt Lillen
ock Lysningen.
Lillången
(Lill-Ängen Rääf 5: 16), göl i Norra Vi sn, Ydre hd Og.
(enl. uppgift) Hemsjö sn, Kullings hd Vg., vid sjön
Säfvelången.
Senare leden åtminstone i nr 2 är säkerligen adj. lång; se
Livegen. För nr 1 kunde man dock äfven tänka sig en bildning
af sv. ånga, fsv. ange, i hvilket fall betydelsen vore densamma
som hos sjönamnen Emmern, Emsen, 'Emmen, Ämmelången
m. fl. m. fl.
Lillärfven, se irfven.
Limaren eller Limmaren li3mar2n (4mckg) (Lemmarn
Dahlberg Svec. ant. 1: 65; Limmaren Tuneld [I] 1: 57 [1785],
Hermelin 1802, GS 6 Ö 31; Limarn Radloff 1: 14 [1804]), ganska
stor sjö i Frötuna sn ock skeppsl. Uppl. Namnet akcentueras
på samma sätt som ösmaren, alltså med sammansättningsbetoning, hvilken däremot Lommaren saknar. Jag antager alltså,
att det är sammansatt med samma ord, som ingår i sjönamnen
Maren, Götmaren o. s. v. Sjön är enligt uppgift mycket gyttjig.
Af denna anledning för jag första leden till den stam, som ingår
i fsv. lim, isl. ags. lim n. 'lim, kalk', men i ags. äfven 'lera,
gyttja' (se nedan), lat. iimus 'gyttja'l (gr. )stp.05v 'äng' o. s. v.),
i afijudsförhållande till fht. leimo m., ty. lehm m. 'lera', ags.
läm ds., got. stam laim-. Af dessa betydelser är det snarast
den af 'lera, gyttja' som uppträder i vårt sjönamn. På samma
sätt härledas af Middendorff Aeng. fiurn. s. 89 från ags. lim
'lera, gyttja' flera ortnamn (t. ex. andlang limburnan 935).
Däremot kunde man på grund af formen hos DAHLBERG känna
sig osäker om huruvida stammen är lim eller leim-, d. v. s.
fsv. iöm. Denna sistnämnda stam är ganska vanlig i f ht. ortnamn. Oss beröra närmast sådana som Laimaha, flodnamn,
Laimbach ock Leimenbrunnen, hvilka af Förstem. 2: 891 föras
1) Lat. limits kan väl dock äfven tänkas utgå från ett ieu. ioi-

mos; jfr Hoffmann Bezz. Beitr. 26: 138.
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hit. Härvid bör emellertid allmogens uttal fälla utslaget. Jag
utgår alltså från ett lim-, hvilket i målet ljudlagsenligt bibehållit sin långa vokal; jfr det i grannsocknen Vätö förekommande lim 'lim', hma 'limma', grima 'grimma'1. Namnet betyder sålunda 'gyttjesjön'. Jfr Gorren, Kåen samt de under Lermon anförda namnen, hvilka härröra från det rotbesläktade
germ.
Samma stam ingår i sjönamnen Limmen,
Limningen, men snarast i betydelsen 'kalk'; huru däremot Limmern skall fattas, är osäkert. Fsv. lim 'kalk' är vidare beståndsdel i namnet Limtjärnet (lim
_ pen) Karlskoga sn Vrml.;
där bredvid har man nämligen förut hämtat limsten, ett slags
kalksten, till hyttorna, hvarmed malmen vid smältningen blandats. För öfrigt erinras om Limsjön (GS 4 Ö 33 Sdml.),
Limtjärn (1 V 33 Vrml.), Limgöl (1 V 33 Dalsl.).
Limmen lim4men (GS 1 V 33) Laxarby sn, Vedbo hd Dalsl.
I socknen finnes ett ställe med namnet Limugnen. Sjönamnet
härleder jag af det ofvannämnda fsv. lim 'kalk'; sannolikt har
det genom ellips uppkommit ur ett Limsjön. Stammen är sålunda densamma som i sjönamnet . Limaren, men betydelserna
äro olika.
Limmern iim4mern 2 (Widegren 1: 487 L1818], Tham Link.
s. 28, GS 3 Ö 35) Nykils sn, Valkebo hd Og. : Limmerhult,
å GS 3 Ö 35 mindre riktigt Limmarhult. Gårdnamnet har
jag tidigast funnit från från 1350 under formen Limbrahult
(SD 6: 191 2 ggr). Sjön har alltså i fsv. tid hetat Limbre, ock
namnet har sålunda radikalt r (hvilket ju dock möjligen kan
utgå från ett a). Om härledningen har jag intet bestämt att
säga. Kanske innehåller namnet samma stam som de båda
föregående; eller också kan man tänka på den stam lim, som
ingår i no. viknamnet Limen, Limenden samt kanske äfven i
da. Limfjorden
Limafjgrär) Jutl. ock som snarast hör till
isl. lirar 'gren's. — Ett Limmerhult finnes äfven i Härryda sn,
Säfvedals hd Vg., men är åtminstone numera icke beläget vid
någon sjö,
Schagerström Sv. lm. II. 4: 5.
Akcenten är enligt uppgift lika med den i Vättern, hvilket
namn på östgötasidan uttalas med akc. 1.
Jfr Rygh NG 2: 409; i samma arbete (1: 189) antages i öfrigt äfven
som möjligt, att ett fno. älfnamn Lima existerat med enahanda ursprung.
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Limningen (två handlingar från år 16061, Tham Örebro s.
140) Grythytte sn, Grythytte bärgsl. Vstml. : (gårdnamnet) Limmingen (GS 2 Ö 32), år 1606 skrifvet Limminghen, Liminge 2.
Sjön tycks nu — att dömma af GS 2 Ö 32 — kallas Limmingesjön. I öster är Limmingsviken af Halfvarsnoren belägen : Limmingsvik. Äfven här ligger sannolikt sv. dial. lim
i betydelsen 'kalk' till grund; jfr Limmare», Limmen. I detta
sammanhang erinras om no. Limingen, namn på en stor insjö,
som har aflopp till Ångermanälfven 3. •
Linden iin4den eller (enligt annan uppgift) Linnen lin4nen
(Linn 1726?4; Linden Lotter c. 1750, Hermelin 1818, GS 3 Ö 37)
delvis inom Lönnebärga sn, Aspelands hd Klm. Namnet torde
vara bildat af trädnamnet lind (= fsv. isl.), fht. linda o. s. V.
Jfr i fråga om grundordets betydelse sjönamnen Alen, Aspen,
Björken, 'uren, Gran o. s. v. Att en sjö direkt, d. v. s. utan
afledning, uppkallas efter ett träd, är icke märkligare, än att så
kan vara fallet med gårdar; jfr t. ex. fno. gårdnamnet Alnar
(Rygh NG IV. 1: 122), sv. gårdnamnet Gran o. s. v.
Samma ord ingår sannolikt i åtminstone de flästa af följande namn: Linnesjön°, Linnösjön (GS 2 Ö 37)6, Lindsjön7,
Lindvattnet (GS 2 V 34), Lindtjärn8, fno. fjordnamnet Lindangr°,
fht. Lintahal°, ags. lind brciell. Enligt Rygh NG 3: 279 sammanhänger no. Lindaaen, Lindsjoen snarare med adj. linn än
med trädnamnet lind. Det senare ingår säkerligen i en mängd
Lindeforsa, Lindefsv. ortnamn, såsom t. ex. Lindboas
Lindhöö Vstml.";
N.
Vedbo
hd
Små].,
Linderaas,
sn
i
ns Og.,
se dessutom Falkm. s. 212.
Emellertid må nämnas, att namnet å gården Liserum (fsv.
LisruM SRP nr 1134 fr. 1375) vid sjöns sydvästra strand visar
hän på ett annat, möjligen äldre namn på sjön. Jfr för öfrigt
följande namn.
2) Norask. ark. 2: 677.
Norask. ark. 2:675.
4) So CrEelius s. 389 (1774).
Rygh NG 15: 287.
,
GS 1 V 37, 2 Ö 37.
Om dessa tre namn se äfven följande artikel (Linnen).
GS 1 Ö 31, 4 Ö 31.
5) GS 1 V 33, 2 V 33, 1 V 32, 2 ö 31, 4 ö 31.
10) Förstem. 2: 924.
9) - Rygh Stud. s. 72.
12) Se SD NS II Reg.
11) Middendorlf Aeng. flurn. s. 89.
1)
5)
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Linnen.
Norra ock Södra, lin3nen2 (GS 2 Ö 39), två små sjöar
i V. Torsås sn, Allbo hd Smål., med skogiga ock steniga stränder, där enligt uppgift lindar förut växt. Man torde alltså här
kunna antaga ett fsv. *Linde, alltså en n-stamsutvidgning af
trädnamnet lind, hvilken i modern svenska hälst bör öfver,
sätfas med 'lindsjön'. I närheten af Sjön ligger gården Linnekärr ock längre bort, i samma socken, Linneryd. Med afseende
på assimilationen nd
nn jfr fsv. Lindeforsa qvarn, nu Linnefors (SD NS II Reg.). I detta sammanhang må nämnas, att
det ingalunda är säkert, att sjönamnen Linnen med ake. 2, fsv.
*Linde, ock Linden med ake. 1, fsv. *Lind — om nu detta värkligen
innehåller trädnamnet lind — hafva samma betydelse. Det förra
utmärker snarast, att lindar växa (eller vuxit) vid sjön, det senare
kan beteckna något i sjöns form eller utseende. Jfr t. ex. skillnaden
i betydelsen mellan namnen Andsjön ock Anden samt Getsjön,
Getaren (*Getir) ock Geten. Sjönamnet Linnen bör alltså bedömmas som Fjällen, Kinnen o. d. med akc. 2. Men liksom
Fjällen äfven hetat Fjällunnen, är det icke omöjligt, att också
Linnen utgår från en dylik sammansättning, ock i så fall är
det, som af art. Linundhe framgår, icke ens säkert, att en bildning med lind- här föreligger: man har nämligen att räkna med
den ingalunda ringa möjligheten, att Linnen utvecklats ur ett
fsv. Linundhe.
Ett sjönamn *Linde ingår möjligen i »sv. Linnesjön Hultsjö sn Smål. : Linneryd; det likaljudande sjönamnet i Tofteryd
har däremot hetat Linundhe. Se om båda namnen följande
artikel.
lin4nen, se Linden.
Linsjön, se Korna».
Fsv. *Linundhe har utan tvifvel varit namnet på Linnesjön (GS 2 Ö 37) Tofteryds sn, Östbo hd Smål. : Linneryd.
I SD 5: 430 omnämnes från år 1345 en gård Linundarydh,
hvilken i SD reg. ej identifieras med någon nysvensk sådan.
Då emellertid namnet förekommer i sammanhang med fsv.
Fadhursthorp, nu Farstorp i Tofteryds sn, är det klart, att
här Linneryd afses.
Det ligger då nära till hands att spåra samma sjönamn i
Linnesjön (å GS 2 0 37 felaktigt kallad Linnösjön) Hultsjö sn,
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Västra hd Små!., vid hvilken äfvenledes ett Linneryd är beläget; en å, som börjar i Linnesjön, benämnes af Wieselgren
2: 253 Linneån. Dock kan naturligtvis här äfven ett sjönamn
*Linde ingå; jfr t. ex. fsv. Lyndarydh (SD 5: 59 fr. 1341), nu
Linneryds sn, Bonga hd Smål.
'Linundhe är ett af de många fsv. sjönamn, som innehålla
det under Unden, Unnen omtalade und 'sjö, vatten'. Om första
leden kan intet bestämt sägas; man kan här ha ett linni hvilket fall Linden, Linnen böra jämföras, möjligen äfven ett
lin- (se Kornan); men snarast ingår adjektivet lin (= nav. len).
Samma stam uppträder möjligen i älfnamnen Lina Härjed. o.
Jämt!., no. Lindola, fht. Linaha; se Rygh Elven. ss. 145, 324.
Linsjön, se Koman.
Lisman (Tham Sthlm s. 289) Huddinge sn, Svartlösa hd
Sdml. : Lisma. Jag vet emellertid ej, om sjön någonsin burit
detta namn : nu kallas den enligt uppgift allmänt Lismasjön,
det namn som också GS 5 Ö 32 angifver. Jag känner ej gårdnamnet från medeltiden, men det tycks på 1630-talet hafva lytt
som nu. Möjligen ligger ett urgammalt sjönamn Lism- till
grund. Sjön skall vara synnerligen vacker. Det är ju sålunda
tänkbart, för att icke säga sannolikt, att här föreligger en bildning af samma art som sjönamnet Vismen å den stam, som
ingår i ags. lis f. 'gunst, liebe'. För öftigtl kan m tillhöra stammen; jfr sv. fsv. lisma 'söka ställa sig in o. d.' I så fall äro
t. ex. sjönamen Frillen, Jufvern (dock osäkert), Lusten, Fagersjön o. S. v. att med afseende på betydelsen jämföra. En liknande innebörd torde äfven Vänern hafva.
Lisnan, öfre ock Nedre, väl lis3nan2 1 (GS 4 Ö 36), två
sjöar i Gamleby sn, S. Tjusts hd Klm. Jag saknar all ledning
för att kunna bedömma detta namn. Om jag skulle våga en
gissning, ville jag förmoda, att sjöarna erhållit namn i motsättning mot den betydligt större sjön Rummen ('den rymliga,
stora'); jfr Lillsjön vid Möokeln ock se för öfrigt en mängd
analoga fall under Halfven, Lillen. Namnet torde sålunda innehålla någon fotin af fsv. adj. ittil 'liten'; jfr t. ex. Sdml.
(Rz s. 407). För öfrigt är det i saknad af äldre former
lönlöst att närmare söka förklara bildningen.
1) Uppgift om uttalet saknas.
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Lixnaren lik3snar2n (Lexnaren SGU 24: 77; Lixnaren en].
skriftlig uppgift) Ripsa sn, Rönö hd Sdml. Sjön uppgifves numera ha så gott som stillastående vatten, dess enda glopp är
igänslatnmat. Likvisst torde namnet vara af samma stam som
sjönamnet Leken. Formen med -e- ofvan angifver sålunda ett
äldre uttal; ö --> i framför konsonantgrupp, jfr sv. gispa (jämte
gäspa)
göspa, vifta 4- vöfta o. s. v. samt det fullt analoga
Lixhult : Leksjön (se Leken). Med afseende på bildningen förhåller sig Lexnaren till Leken som Malsnaren till Malen. I
fråga om afledningen må de i samma socken förekommande sjönamnen Eknaren ock Tenaren jämföras. Det är möjligt, att
Leksnaren under anslutning till dessa ombildats af ett äldre
*Leksen (Leksjön) = Lexen (Dalarna), hvarom se närmare under
Leken. Om analoga fall se Kolsnaren samt Arken, Kanten.
Det i Norge uppträdande älfnamnet Lexa är väl aflett af
fisknamnet lax (Rygh NG 15: 46).
Ijuda(re)n, fsv. sjönamnet *Liuper o. s. v., se Judan.
Ljufven, se Jufren.
Ljusen.
Stora ock Lilla, ju4sen (Grau s. 575 [1754], GS 4 Ö 31.
4 Ö 30) Möklinta sn, Öfver-Tjurbo hd Vstml. Stora Ljusen är
enligt Gumselius SGU Aa 26: 18 sannolikt ursprungligen en liten
skogssjö, som genom uppdämning blifvit betydligt större. Den
är utmärkt för sitt klara vatten, som gör, att man kan se föremål på sjöbottnen.
(Cederström Vrml. fiskev. nr 134) Färnebo sn, Filipstads
bärgsl. Vrml. Vattnets färg är brunaktig.
En lika benämnd sjö finnes äfven i Dalarna (GS 4 Ö 30).
Namnet innehåller adj. ljus, fsv. ljus, isl. ljitss. Samma stam
ingår i sjönamnen Ljusnaren, Ljusterhöfden, Ljussjöni, Ljus(e)vattnet2, Ljustjärn3, norrl. älfnamnet Ljusnan (Modin Sv. lm.
XIX. 2: 50) samt vidare de under Lysningen anförda vattendragsnamnen; jfr äfven Lyren, där bl. a. fno. Lygrir omtalas.
Från aflägsnare håll må erinras om det keltiska flodnamnet
1)

GS 2 V 33, 2 Ö 31.
GS 1 V 36 2 ggr Ljusevattnet, 2 V 36, 1 V 34 2 ggr,
2 V 33.
GS 2 V 33, 1 V 32 2 ggr, 2 ö 32 2 ggr, 1 ö 31, 2 ö 31
4 ggr, 3 ö 31 2 ggr.
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Leukosa, Lökosa 1. Är sjönainnet bildat direkt af adj., kunna
t. ex. Blanken, Bleken, Hytten, Mörken, Skiren, Svarten jämföras. För öfrigt erinras i fråga om betydelsen om Glan, Glimmingen samt vrml. älfnamnet Glomman (fsv. Gläma, se till-

lägget) o. s. v.
Fullt säker på att alla ofvan uppräknade sjönamn äro bildade af denna stam, kan man naturligtvis ej vara. Jag erinrar
t. ex. om gårdnamnet Ljushult Sexdräga sn Vg., hvilket år 1312
skrefs Gyusholt (SD
Ljusnaren ju.s3nar2n 01,1,5n4rt) (Lju.snaren Nora bergsl. s.
62 [1791]; Ljusnarn GS 2 0 31), stor sjö i Ljusnarsbärgs sn,
Nya Kopparbärgs bärgsl. Vstml. : Ljusnarsnäs, Ljusnarssund.
Ljussnarss bärgslag omtalas 16672. Här föreligger tydligen ett
fsv. sjönamn *Liusnir, af stammen i fsv. adj. ock sbst. Hus; se
för öfrigt föregående namn. Med afseende på bildningen jfr
Kolsnaren ock Ottnaren.
Möjligen är ordet aflett af ett älfnamn 'Liusn(a), jfr norrl.
Ljusnan. Om dylika bildningar af älfnamn se närmare afd. II.
På samma sätt har jag antagit, att Ottnaren innehåller ett älfnamn *Otta (= fno. Olta). Detta sjönamn erbjuder äfven till
betydelsen en parallell, då det enligt min mening innehåller
den ieu. stammen 13kt i sskr. aktit 'ljus', gr. cherf.; 'stråle', got.
uhtwo 'otta', egentl. 'ljusning'.
Ljusterhöfden jus3terhöv2den (GS 3 Ö 40) Eringsboda sn,
Medelstads hd Blek. Då man vet, att några med -höfden sammansatta sjönamn såsom Nätterhöfden, Sillhöfden till första led
hafva eller synas hafva ett ånamn 3, kan det tyckas frestande
att antaga, det här en motsvarighet till fno. älfnamnet Jåstra 4
ingår. Men häremot talar dels den omständigheten, att ingen
af de åar, som stå i förbindelse med sjön, är så betydande, att
den i äldre tider rimligtvis kunnat bära ett själfständigt namn,
ock dels att nära Ljusterhöfden sjön Svarthöfden är belägen,
hvilken tydligen fått namn i motsättning mot den förra; jfr
t. ex. Doevern nära Glan, Hvitsjön invid Svartsjön (GS 4 Ö 33)
Much ZfdA 41: 129.

I en handling aftryckt i Norask. ark. 3: 456.
Jfr det motsvarande förhållandet i fht.; se -häfden.
Om detta se Rygh Stud. s. 67.
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Oppunda hd Sdral., isl. ICaldå nära Hitarit, ital. Lago Nero
nära Lago Bianco2 0. s. v. Ljusterhöfden har enligt uppgift
ljusa ock öppna stränder samt klart vatten. Jag antager alltså,
att sjön i fda. tid hetat *Liustre 1. ngt dyl. ock att detta är en
afledning af stammen i ljus (se Ljusen) samt — åtminstone i
hufvudsak — samma namn som de i Dalarna förekommande
Ljustern (Säter) ock Björkljustern (Silfbärgs sn). båda upptagna å GS 3 0 30. Med afseende på bildningen erinrar detta
namn om sjönamnen Salstern, Vänstern samt de fno. älfnamnen Istra, Jåstra, Mistra, Ostr ock Vinstr2. 1 betraktande af
de många öfverensstämmelser, som finnas mellan namn å vattendrag ock öar, är det sannolikt, att vår stam liustr- bör identifieras med den, som ingår i fsv. Liustro, år 1322 skrifvet
iyustro (SD 3: 539), nu Ljusterön Värmdö Uppl., säkerligen
sammansättning med ett äldre enkelt namn *Liuster eller "Liustra.
Samma namn uppträder väl äfven i Justerö i Gudingefjärden
Klin. I fråga om bildningen erinras om da. önamnet Falster :
fala 'slätt' samt de fno. Fäst; Mostr, Mystr, betr, Rokstr. Betydelsen är motsatt den, som ingår i fsv. Myrkio (1314 enl. SD
3: 152), nu Mörkö Sdml.
Om senare leden af vårt sjönamu -höfden, hvilken alltså
icke ingått i sjönamnets ursprungliga form, se Fnllhöfden, -höfden.
Fsv. Lodnauallh, gårdnamn, se Lönern.
Fsv. Loöne, se Lönern.
Loftern lof3ter2n (Loftaren Hermelin 1810; Loftern GS 3
Ö 35) Dalhems sn, N. Tjusts hd Klm. Ordet tycks vara en
affedning af sv. loft, fsv. knyt n. 'solarium o. d.' eller ett därmed likalydande ord = isl. lopt, hvars svenska etymologiska
motsvarighet luft är tyskt lånord. Om samma ord i no. ortnamn se Rygh NG Indl. s. 66. Emellertid är det högst vanskligt att yttra sig om hvilken föreställning som legat till grund
för namnet. Skulle det vara en afiedning af loft 'solarium', vore
det ett jämförelsenamn af samma art som sjönamnen på -gården,
Toften, möjligen äfven Salen. Om å andra sidan en inhemsk
motsvarighet till sv. luft ingår i sjönamnet, är det väl sjöns
färg som åsyftats. Kock IF 10: 99 anser möjligt, att grundEgli Nom. geogr. s. 111 (1893).
Dessa senare anföras af Rygh Stud. s. 67.
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betydelsen i detta ord är 'glänsande'. Dock tror jag icke med
nämnda förf., att det är rotbesläktat med isl. leiptr. Slutligen
erinras om sjönamnet Löften, med hvilket väl namnet står i
etymologisk förbindelse.
Lofvarna lo8varna2 (Lofven Hermelin 1808, Cederström
Vrml. fiskev. nr 1698; Lofvarna GS 1 V 32), sjöar i Stafsnäs sn,
Gillbärgs hd Vrml.; se Degerlofven.
Loken, Norra ock Södra, lo3ken2 (Khan) (Loken GS 2 Ö
32; Lacken Lotter c. 1750, säkerligen felaktigt), två långsmala
sjöar i Grythytte sn, Grythytte bärgsl. Vstml. : Loka (hälsobrunn). Detta senare namn förklaras af Nor. Sv. etym. s. 50
såsom hörande till dalmålets lök 'vattenpuss'. Gårdnamnets
älsta form har tydligen varit *Lökar, ock detta har närmast
syftat på de sjöar, af hvilka gården var omgifven. Jfr i fråga
om betydelsen Däfveln. Om med lok besläktade ord se under
Laxfjällen.
Hos Egli s. 548 (1893) härledes namnet Loka källa (efter
Pettersson Lappl. s. 29) från finska loka 'gyttja', »das die einwandernden germanen adoptirten . .» Denna uppfattning är naturligtvis felaktig, hvarmed dock icke må sägas, att ej de
svenska ock finska orden på ett eller annat sätt — i så fall
snarast genom lån från svenskan — kunna etymologiskt sammanhänga.
Lommaren lom8mar2n (iömm) eller — att dömma af uppgiften »lömern» — äfven med långt o (Lommaren Tuneld [I]
1: 57 [1785], GS 5 Ö 31; Lommarn Radloff 1: 14 [1804]; Lomaren Hermelin 1802, Tham Sthlm s. 14), lång ock smal sjö i
Husby, Malsta ock Frötuna s:nar, Lyhundra hd ock Frötuna
ock Länna skeppsl. Uppl. Den är för öfrigt mycket djup.
Namnet har till skillnad från sjönamnet Limaren icke sammansättningsbetoning. Den fsv. formen synes alltså ha varit *Lömir. Ordet bör väl sammanhållas med Lommern samt med
det fno. älfnamnet L6ma i, som bör skiljas från det fno. Luma
(Rygh 3: 264, 365). Jag för dessa ord till den germ. stam iöm-,
som ingår i •fht. luomi, mht. liieme 'matt, slapp, mild'2, fsv.
*lömber (hvaraf sv. lomhörd) ock lomma 'gå tungt ock slappt' 3,
Se Rygh NG 2:149, 3:46, IV. 2: 282; jfr not 5 å s. 352.
Persson Wz. s. 130, Prellwitz under voiXsp.4.
Nor. Sv. etym. s. 51.
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hvartill jag lägger sv. dial. lomm 'trög, orörlig' Vg., tomugur
ds. Got1.1, ock slutligen det f ht. flodnamnet *Luominza, hvilket
vGrienberger MdIföG 19: 527 för till nämnda f ht. ord. Jfr det
i afljudsförhållande stående adj. lam, hvaraf sjönamnet Lammen, samt för öfrigt de f ht. fiodnamnen Laznich ock Matioha.
Om dessa samt andra betydelseparalleller se under Lammen.
En annan möjlighet, som icke alldeles bör förbises, är att
namnet hör till en stam hlöm- : lat. eamor; om rotbesläktade ord se under Loran. I afijudsförhållande till lat. cliimor
står sv. dial. lama2. 1 fråga om betydelsen vore att jämföra
Bjälmen, Galmaren, Ommen, Open ock många andra. Emellertid
anser jag den första tolkningen böra föredragas. Föga troligt är,
att i sjönamnet Lommaren samma betydelsenyans uppträder
som i isl. 16mbragä, 16mge6r o. s. v.3 För öfrigt må nämnas,
att det icke synes mig finnas någon anledning att föra vårt
sjönamn till lat. läma 'pftitze', lit. lom, lett. råma 'niedrige
stelle'4. Ej häller är det troligt, att det är bildat af fogelnamnet lom, isl. 16mr, hvilket annars är ganska vanligt i
namn på svenska sjöar5. Knappast vågar man häller på grund
af frånvaron af sammansättningsbetoning antaga, att ordet liksom det på annat sätt akcentuerade Limaren är en sammansättning med mar 'sjö'. I detta fall vore emellertid första leden
kanske snarast det af Läffler Ark. 7: 261, 10: 170 speciellt från
Uppland uppvisade lo 'lund' (i Loaskialf, Lohärad). Jfr det
i så fall likabetydande vanliga namnet Lu.ndsjön. — Fsv.
*Lömir.
Lommar& (GS 2 V 35), ytterst liten sjö i Forshälla sn,
Inlands-Fräkne hd Boh. För öfrigt har jag mig intet bekant
om densamma; kanske är den numera uttorkad eller igänvallad.
Det är under sådana förhållanden vanskligt att yttra sig om
Ant. tidskr. 2: 172.
Anfört af Noreen (ock Bugga) Ordl. öfv. dalm. s. 234, Grip
Sv. lm. XVIII. 6: 75 f.
Jfr Nor. Sv. etym. s. 51. En annan härledning af ordet framställes af Uhlenbeck Et. wb. d. altind. spr. s. 248.
Om dessa ord se Persson Wz. s. 288.
Dit för emellertid Bygh Elven. s. 147 såväl fno. Unna som
sv. Lommaren ock Lommern.
Uttalsuppgift är ej lenanad.
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namnet; jfr Lommaren. I Västerlanda an, Inlands-Torpe hd,
likaledes i Boh., finnes enligt GS 1 V 35 en liten vattensamling,
som å kartan kallas Lommersjö.
Lomsen (Fernow s. 8 [1773], Björkman s. 105, Cederström Vrml. fiskev. nr 1335) mellan Bogens ock Lekvattnets
s:nar, Jösse ock Fryksdals h:der Vrml. Den af CEDERSTRÖM
anförda biformen Lomsjön visar, att namnet tillhör en just i
dessa näjder ganska talrikt företrädd grupp af sjönamn, däri
fogelnamnet lom, isl. låmr ingår : Lomasjö (1603) Kal& sn,
Kinds hd Vg., Lomsjön2, Lom(me)vatten (GS 1 V 35 3 ggr),
Lomtjärn3, fsv. Lomagyl (SR? nr 2486 från 1390) Tjusts hd
Klm., nsv. Lommagörl. Sjönamnet Lommaren ock fno. älfnamnet råma, som Rygh Elven. s. 147 för till isl. iömr, förklarar jag hällre såsom ofvan skett.
Namnet Lomsen är antagligen identiskt med Lumsen (GS
3 Ö 31) : Lumsbaeken Söderbärke sn Dal.; jfr dalmålets hlemb
lom'6. Dock kunde man äfven ställa detta senare namn till no.
älfnamnet Luma, anfört af Rygh NG 3: 365 m. fl. st. Ett motsvarande namn har kanske i så fall rent af burits af den genom
sjön Lumsen flytande Lumsån. Denna stam lum- hör antingen
till isl. hlymja 'klinga, braka, larma', isl. hlymr m. 'klang o. s.
af äldre hinna-, alltså med en som bekant ytterst vanlig betydelse i sjö- ock älfnamn (se t. ex. under Galmaren), eller till no.
dial. mm 'ljum', ä.-da. 'mycket varm'6, i hvilket fall de under
Heten omtalade sjönamnen vore att till betydelsen jämföra. Hit
hör väl äfven namnet Lummasjön (GS 1 V 38 Hall.).
Lonen (Bureus karta 1626, Tuneld s. 170 [1741]7, Lindskog 2: 189 [1813], Styffe Un.2 s. 133; jfr Minnen upptecknade
af A. A. Afzelius s. 4, Lex. 3: 406) är det forna namnet på
Hornborgasjön Vg. (se d. o.). Enligt en skriftlig uppgift har den
af allmogen kallats Lunen; dessutom ange Marelius karta 1774,
2) GS 3 ö 40, 1 Ö 37.
Uttal obekant.
GS 2 V 33, 1 V 32, 2 ö 32 5 ggr Vrml. Nke Vstml., 1 V 31,
1 Ö31 5 ggr, 2 ö 31 2 ggr, 3 ö 31.
GS 3 ö 40 2 ggr, 1 ö 37.
Jfr Nor. Sv. lm. IV. 2: 116.
Jfr Rygh Elven. s. 149. Om öfriga släktingar se Karsten Prim.
nominalb. 2: 66.
1) Nämnd bredvid Hornborgasjön.
1)
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Tuneld (II) 5: 14 (1790), Lindskog 2: 189 samt Schlyt. VGL
s. 563 formen Lunden, tydligen en etymologiserande ombildning af dessa namn. Den fsv. formen är lyckligtvis bevarad:
enligt Sehlyt. VGL anf. st. åsyftas nämligen denna sjö med det i
VGL IV. 11: 3 förekommande lyniendi (med varianterna Löneende, lönindhi, Linnsendi, Linninde, tyniende[91, anfört bland
de i samma moment uppräknade »almwnnigs uatn». Då SCHLYTER
utan reservation identifierar denna sjö med den, som nu bär
namnet Hornborgasjön, måste han härför haf.va ganska starka
skäl, ock jag anser mig böra akeeptera hans mening, dock
såsom nedan synes icke blott på SCHLYTERS auktoritet. Emellertid må nämnas, att -- så vitt jag kan se — intet i framställningen nödgar oss att likställa Lyniandi ock Lonen (d. v. s.
Hornborgasjön). Det finnes nämligen äfven en annan möjlighet
att välja på : att sjön Lonen åsyftas med det VGL s. st. anförda
namnet,lo6ne. Detta ord betecknar emellertid enligt SCHLYTER den
i Redvägs hd belägna sjön Lönern, af SCHLYTER kallad Lönen.
Formellt sett ligger det dock, synes mig, närmare till hands att
kasta om ordningen ock identifiera Lyniendi med Lönern, men
Lo6ne med Lonen. Då jag nu trots detta följer SCHLYTER i
hans uppfattning, sker det alltså med det förbehåll, som ofvan
antydes. Den möjligheten, som någon kunde tänka sig, att i
listan på Västergötlands sjöar Hornborgasjön eller Lonen alls ej
blifvit omnämnd, är alldeles utesluten af det skäl, att den är
en af provinsens största sjöar. Just denna omständighet talar
för öfrigt ganska starkt för SCHLYTERS mening, i ty att på
grund af sin betydelse namnet Lyniende mycket bättre passar
in på Lonen än på Lönern. Ordet är nämligen uppenbart en
partieipbildning af ett i nordiska språk annars icke uppvisat
v. lynia, motsvarande isl. *hlynja = ags. hlynnan, hlynian
'make a bud sound; resound, roar (of sea); shout'; jfr hlyn(n)
m. hud sound, resonance, clamour' ock s-afledningen hlynsian
med samma bet. som hlynnan, alla utgående från en gorm. basis
hinn-. Vi återfinna alltså här en betydelse, som är synnerligen
vanlig i våra sjönamn ock som särskilt i namnet på den vidsträckta
ock blåsiga Hornborgasjön måste anses vara väl på sin plats.
Närmast jämförliga såväl med afseende på bildning som betySchlyt. VGL s. 291.

XX. 1

Lonen—Lonnen.

355

delse äro det fsv. älfnamnet Ryniande (: rynia 'larma', se d. o.),
det fno. fors- ock älfnamnet Dynjandil, bl. a. ingående i gårdnamnet D3rnjan; jfr för öfrigt Jälnan (fsv. Ga311ande?), *Sindhande,
*Skinande, Tallen (fsv. Ve3llande?). Ett antal participbildningar på
-andi, som begagnats som namn på norska älfvar ock forsar,
anföras af Rygh NG 3: 70; jfr äfven anf. arb. 14: 372. Ifråga
om betydelsen erinras för öfrigt om de svenska sjönamnen
Bjälmeu, Gallen, Galmaren, Jälmaren, Kärmen, Loren, Bottnen, Skrikegallen, Tjutingen m. fl. m. fl. Något närmare
om ljudutvecklingen Lyniendi -> Lonen har jag ej att meddela.
Däremot kunde nämnas, att för öfvergången Lo5ne -› Lönern
i sin mån talar parallellen fno. Lo6nakjQr
Lönnekärr (se
Le5ne, Lönern).
Lonnen lon4nen eller lon3nen2? af allmogen uttalat lån
(Lån Fernow s. 14 [1773], Hermelin 1803; Låhn Dahl Carlssk.
Sochn 1779 2 ; Lonnen GS 2 Ö 32) Karlskoga sn, Karlskoga
bärgsl. Vrml. : Ö. o. V. Lonntorp. Detta gårdnamn har jag älst
funnit från 15742 under formen Lönetorp. Den i Norask. ark.
2: 443 anförda formen Lonntorpet frän 1590 är möjligen normaliserad. Sjönamnet är mycket vanskligt att tyda. Målets
lån kan utgå från ett fsv. *lönen eller .1Önnen 4. Man har
alltså rätt att som grundord ansätta ett fsv. *16n. Detta kan vara
en motsvarighet till vissa sv. dialekters lonn ock det sällsynta
isl. hlunr5, en oomljudd biform till trädnamnet lönn, fsv. lön,
isl. hlynr. I så fall vore att erinra om sjönamnen Alen, Asken,
Aspen, Björken, Eken, Furen, Gran, Linden. Dock må tillfogas, att trots förekomsten af namnen Lönern, Löningen ock
Lönesjön ordet med undantag af Lönntjärn (GS 1 V 32 Vrml.),
ett säkerligen ganska ungt namn, icke är fullt säkert uppvisat
i något annat af de sv. sjöar, jag känner. Icke häller i Norge
är det vanligt i ortnamn, ehuru trädet där ingalunda är sällsynt6. Man bör därför taga äfven andra möjligheter i öfvervägande. Nu kan ordet också utgå från ett fsv. Löpin7. Jag
1)
3)
5)
7)

Se härom Rygh NG 1: 150.
2) Norask. ark. 2: 406.
Norask. ark. 2: 424.
4) Fil. dr G. KALLSTENIES.
Jfr Nor. Aisl. gr. § 382, 3.
6) Rygh NG Indl. s. 66.
Enligt uppgift af fil. dr G. KALLSTENIUS.
Sv. landsm. IX. 1.
23
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anser det ganska sannolikt, att namnet haft denna eller liknande fsv. form ock att det etymologiskt sammanhänger med
sv. sjönamnet Lo8ne, nu Lönern eller Lönen, hvilket ord kan
vara bildat af fsv. lopin; se härom utförligare under dessa ord.
*Lora, fsv. (numera försvunnet) älfnamn, Risinge sn Og.,
se Loren.
Loren lo4ren, 2 äfven lerarn.
(Lotter c. 1750, Hermelin 1809, GS 2 Ö 35), icke obetydlig sjö i Linderås sn, N. Vedbo hd Smål. : Lorsända; jfr t. ex.
Fryksände : Fryken.
(Widegren 2: 459 [1829], Tham Link. s. 620, GS 2 Ö
35) på gränsen mellan Röks ock St. Åby s:nar, Lysings hd Og.,
ett par mil norr om föregående sjö : Lorshagen. Sjön är säkerligen densamma, som i Lex. 5: 564 felaktigt kallas Laxen.
Om akcentuppgiften är riktig, visar denna tillika med gårdnamnet Lorshagen på ett fsv. enstafvigt *Lör. Men akcenten
kan här som i så många andra fall' ha förskjutits, ock sjön
har då i fsv. tid kallats "Lorir (utan omljud såsom Mealir, fno.
Aspir o. s. v.). Detta Lor eller Lorir ställer jag till fno. älfnamnet Låra, no. Lora, två gånger uppvisat eller spårat2. Detta
ånamn anser jag äfven ha funnits i Sverige ock burits af den
å, som förenar sjöarna Ormlången ock Gron, Risinge sn Og.
Vid ån ligger nämligen gården Lotorp, men denna kallas år
1364 Lorotorp (SRP nr 615), hvilket namn tydligen är sammansatt med ett älfnamn Lora. Nu benämnes vattendraget Lotorps ström, ock dess strida lopp gör den nedan framställda
etymologien af ordet högst sannolik. Jfr äfven Lorån i Härjedalen.
Namnen innehålla helt säkert samma stam som namnet å
Tors fostermoder Hlåras, hvilket betyder 'briillerin' ock är en
r-utvidgning af den rot, som ingår i fht. hlöjan, ags. hlåwan
'ljuda o. d.', hvaraf t. ex. namnet på Merovingernas stamfader
Chlekjo 'der braller' är bildat4; jfr vidare Tors binamn Hlårriai,
Se t. ex. Dofvern.
Rygh Thj. VSS. 1882, s. 25, NG IV. 1: 29. Jfr nu äfven Rygh
Elven. s. 148.
Se t. ex. Meyer Germ. myth. s. 154.
Meyer Germ. myth. s. 105.
1)
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hvars första led innehåller stammen hlö- eller hlör-1. Samma
stam ligger till grund för lat. °Ams urspr. 'ljudande' (jfr betydelseutvecklingen af ty. hell), ock samma rotstadium ingår i
lat. olå-mor 2 (jfr under Lommaren). Betydelsen är alltså densamma som hos de under Lonen anförda sjönamnen. Bildningen
(med r-suffix af s. k. öppen rot) är densamma som i fht. adj.
sår, hår, sår8; jfr äfven Boren.
Stammen lor- uppträder äfven i fsv. ortnamnet Lorunge,
nu Loringe Vg. Detta är emellertid aflett af ett släktnamn
*Lorunger, hvilket återgår på en personnamnsstam Lör-, som i
sin tur nog kan vara identisk med den här behandlade sjönamnsstammen; se min afhandling om de svenska ortnamnen på
-inge, -unge. Om någon skulle känna sig frestad att sammanställa det sv. sjönamnet Loren med det fornkeltiska sjönamnet Lärios, nu Lago di Como, må nämnas, att detta sannolikt
är en afledning af fornkelt. 'Urea (= ir. lår 'solum patrium',
wales. llawr 'ground, floor'), motsvarande mht. vluor 'flur', isl.
flår 'golf, mark' ‹- ieu.
Sjönamnet Larios vore då besläktat ock ungefär likbetydande med Floden, Fladen o. s. v.
(se ofvan).
Lottern lot4tern (Låttran Tham Nyk. S., 5; Låttrasjön anf.
arb. s. 334; Lotternsjön GS 3 Ö 33) Osteråkers ock V. Vingåkers s:nar, Oppunda hd Sdml. : Låttra. Namnet är, såsom
redan s. 66 antagits, en substantivering af ett adj. motsvarande
got. hlåtrs 'ren', ags. blittor 'ren, klar', fht. hl-Uttar 'ljus, ren,
klar' (= ty. lauter). Den korta vokalen, som vårt sjönamn
uppvisar, har väl uppstått genom förkortning framför dubbelkonsonant. Tänkbart vore dock äfven, att namnet innehåller
samma rotstadium som det besläktade gr. x./t2cov 'våg'. I fråga
om betydelse ock bildning erinras om sjönamnen Ljusen, Renaren, Skiren, Skären, Klartjärn (GS 1 05. 31 Vrml.) samt älfnamn et Klaran.
Enligt Gering ZfdPh. 26: 25 af *Hlö-hriäi 'der briillende wetterei ; snarare är dock namnet ett *Hlö(r)-riäi 'som far fram med buller
ock brak'.
Om öfriga släktingar se Persson Wz. s. 13.
2) Kluge Nom. stammb.2 § 195 (»196»).
4) Se Stokes hos Fick4 2: 236 ock Flolder Altcelt. sprachsch.
2: 144, 146.
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Namnet bör antagligen sammanhållas med älfnamnet Luttran, biflod till Ösan Vg., ock no. Lutra; jfr dock Rygh-Bugge
Elven. ss. 149, 325. Adj. latitr ingår äfven i fht. flodnamnet
Miltraha (hvarom Förstem. 2: 748). Nht. die Lauter, biflod till
Rinn, har däremot keltiskt ursprung : fkelt. Lutral.
Sjönamnet Glottern (hvarom ofvan) är knappast bildat af
samma adj., utbildat med prefixet ga-. Jfr nämligen önamnet
Glotterön (i östgötaskärgården), som man ej gärna vill skilja
från Glottern ock ej häller härleda från adj.
Ludden (Radloff 2: 121 [1805]), enligt RADLOFF en liten sjö
mellan Estuna ock Malsta s:nar, Lyhundra hd, samt Frötuna
sn, Frötuna skeppslag Uppl. Jag har icke sett den annorstädes
omnämnd, hvadan den möjligen nu är försvunnen. Namnet
synes tillhöra samma lilla grupp af sjönamn som fsv. Loane;
se Lönnern. En Ludda källa, bekant för sitt mycket kyliga
vatten ock sin rika åder, omtalas af Wieselgren 3: 61 från Värnamo sn Smål.
Det må för öfrigt påpekas, att namnet Ludden äfven bäres
af en bärgås i Og. (Len. 7: 763).
Lum-, se Lomsen slutet.
Lunden, Lunen, se Lonen.
Lungen 1u.g4gen.
1) Stora ock Lina (1669n, hvilket enligt målets ljudlagar
motsvarar ett riksspråkligt luB4gen) (Stor Lungen Lotter c.
1750; Lungen Fernow s. 14 [1773], GS 2 Ö 32), två icke obetydliga sjöar i Lungsunds sn, Filipstads bärgsl. Vrml. : Langstorp, L. Lungstorp, år 1642 kallade Lungtorperne2. Efter sjön
har äfven socknen fått namn: den torde dock först på 1600talet ha afskilts från moderförsamlingen Kroppa ock erhöll egen
kyrka 1643. Namnet skrifves år 1611 Longesund, där o beror
på en inom dialekten ljudlagsenlig öfvergång af fsv. u --> o3.
Samma stam ingår äfven i namnet på Lungältben, hvilken
flyter ut i Stora Lungen ock kommer från Pardishyttan (i Brattfors sn), alltså samma älf genom hvilken Lungen 2 jämte sjöarna Alstern ock Kalfven af börda sig. De båda sjöarna kallas
äfven Stor- ock Lill-lungen; se d. o.
Holder Altoelt. sprachsch. 2: 354.
Norask. ark. 2: 765.
Kallstenius Sv. lm. XXI. 1: 161.
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2) (Lotter c. 1750, GS 1 Ö 31), icke obetydlig sjö i Brattfors sn, Filipstads bärgsl. Vrml. : Lungstorp.
Det förefaller mig möjligt, att namnet älst tillkommit St.
Lungen (se Lungen 1), så öfvergått på Lungälfven ock slutligen på Lungen 2. Men sannolikare är, som nedan nämnes,
att namnet ursprungligen tillkommit Lungälfven, hvilken sålunda i äldre tider kallats Lung(a).
Samma stam tyckes ingå i derfno. fjordnamn Lyngir, som
enligt Rygh Stud. s. 61 en gång existerat. Det är älst uppvisat i ortnamnet Lynghespufua (1330-1340), ett näs vid fjordens, den nuvarande Lyngenfjords, mynning. Men detta Lyngir anser RYGEI möjligen utgå från ett ännu äldre Lygnir : logn
'lugn', i hvilket fall namnet vore identiskt med sv. sjönamnet
Lygnern. »Muligheden af en saadan overgang allereele tidlig i
14de aarh. er kanske ikke udelukket» (Rygh a. st.). Jfr äfven
Angarn, Byngarn. På analogt sätt skulle då också vårt sjönamu
Lungen ha uppstått ur Lugnen (jfr sjönamnen Magelungen,
lygna V. Nke Rz s. 414)
Hungen : Hugn samt v. lynga [på]
eller utgått från den obest. formen lugn •-•>- lung. Det senare
är dock mindre troligt, då — att dömma af förhållandena i
angränsande dialekter — n i dylik ställning kvarstår. Formen
lung- kunde ha uppkommit i gårdnamnen Lungtorp, Lungsund
ock sedan öfvergått på sjönamnen.
Emellertid anser jag detta förslag till tolkning af sjönamnet
af flera skäl mycket osannolikt ock föredrager i stället att
härleda såväl detta som det fno. fjordnamnet Lyngir ur en stam
Lung-. Åtminstone formellt sett samma stam förekommer i fsv.
ortnamnen Lungho, Lungh (VOL II. M. 8), »nu troligen byn
Long i Barne hd» (Schlyt. VOL s. 563), Lung (SD 1: 529 fr.
1278), nu Longs sn, Barne hd Vg., Lung (1331)1 Sdml. samt Lunga
(1410 enl. SD NS II), nu Ljunga Öfver-Selö sn Sdml. Om nu något
eller några af dessa böra förbindas med vårt sjönamn, lemnas
därhän. Det finnes, så vitt jag vet, ingen särskild anledning
att i något af dem söka sjö- eller älfnamn. Men det är ju möjligt, att samtliga namnen af stammen lung- likvisst kunna förenas under en gemensam betydelse. Man synes mig då icke
1) SD IV. Att denna socken i äldre tid kallats Lugn, såsom Lindskog 1: 104 förmenar, är, så vitt jag vet, alldeles felaktigt.
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utan skäl kunna tänka på lit. lanka f. 'dal; vid flod belägen
äng', hvilket ord som bekant innehåller en afijudsform till lit.
lenklå 'böja sig'; jfr i fråga om betydelseöfvergången lett. lej-ja
'dal' : V ii 'böja' i t. ex. lat. li-tuus 'krummstab'l, gr. ötyx% n.
'dal' : sskr. åiicati 'böjer'2. Sammanställningen af ortnamnsstammen lung- ock lit. lankå styrkes af den omständigheten,
att nsv. lynga 'ögla, lycka', hvilket Nor. Urg. lautl. s. 207
ställer till f ht. slingan 'winden', möjligen snarast bör föras
hit. Är detta riktigt, står stammen alltså icke isolerad inom
det nordiska språkområdet. Om nu denna härledning passar in på naturbeskaffenheten hos de här anförda gård- ock
sockennamnen, är jag ej i tillfälle att afgöra; men i fråga om
en dylik betydelse hos sjönamn erinrar jag om Dänningen,
Dänseln. Man kunde för öfrigt uppkasta den frågan, huruvida
ej ett ock annat af namnen på -lun.gen, -lången innehålla
samma ord. Emellertid tyckas de dalska sjönamnen Bollungen, Gullungen, Kållungen vara bildade med suffixet -ung, ock
hvad de på -Ungen vidgår, finnes ett, nämligen Hallången,
som i äldre tider sannolikt ändats på -ung-; men annars icke
något, där man har egentlig anledning att förmoda, det icke
adj. lång skulle ingå.
Om man nu anser sig böra skilja sjönamnet Lungen ock
de öfriga ortnamnen, är det synnerligen frestande att föra detsamma till f ht. lungar 'rask, munter', ags. lungre adv. 'snabbt'
= gr. aapp6; 'rask, munter'
ieu. *lisighrås, resp. *ellighr6s 3,
hvarvid till betydelsen sjönamnen Leken, Svinnaren m. fl. vore
att jämföra. Betänkligheter vållar dock frånvaron af det radikala r, ehuruväl af lättare art, då andra — dock utomgermanska
— släktingar likaledes sakna detsamma, nämligen bl. a. sskr.
lagh4 'rask, lätt' = gr. slocxin 'liten, ringa', i hvilket sistnämnda ord det labiovelara gh mist sin labiala karakter på
grund af det följande u. Därest det nu skulle visa sig, att de
nämnda gårdnamnen af ett eller annat skäl kräfva sin särskilda
förklaring, synes mig detta sista förslag till tydning af sjönamnet Lungen böra i första rummet tagas i öfvervägande. NamJfr Fick, 1: 538.
Andra ex. hos Hellqu. Ark. 7: 171, Joh. IF 2: 55.
Jfr Hirt Ablaut s. 122.
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net har då älst hört till älfven. På samma sätt har Molkån (fsv.
Molk[a] : nsv. gårdnainnet Molka) gifvit namn åt såväl sjön
Molken, från hvilken den kommer, som Molkaviken, i hvilken
den utfaller, samt t. ex. Rotnen 1 ock 3 uppkallats efter åarna
Rotn. Hit för jag i alla händelser det i Sn. E. förekommande
hästnamnet Lungr, alltså 'den snabbe'.
Lunten lun4ten (ltintn) (Hermelin 1803, Schultz Fellingsbro
sn m. fl.) Fellingsbro sn o. hd Vstml. : Luntfors, Luntbaeken.
Efter sjön har äfven den från densamma kommande Lundin eller
Luntbä,eken blifvit uppkallad. Sjön har enligt uppgift trögt
vatten'. Namnet hör efter min mening till stammen lun- i no.
luna 'gå stilla' Aas., hvaraf k-afledningen no. ock sv. lunka
med deverbativet lunk, s-afledningen no. sv. lunsa 'gå trögt',
sv. dial. äfven lynsa, lönsa, samt t-afledningen no. lunta 'röra
sig makligt' Ross, da. lunte ds., sv. dial. lynta, lönta 'löpa
tungt ock med möda' Rz med deverbativet sv. lunta 'tjock ock
ovig kvinna'2. Dock kan ej bestämmas, om sjönamnet är bildat
af stammen lunt- eller af lun- med samma suffix, som ingår
i några andra sjönamn. Samma stam uppträder i sv. älfnamnet Luna Härjed.; jfr äfven Rygh Elven. s. 148. Betydelsen är
densamma som i Dabaken, Lammen, Såken m. fl. sjönamn.

Lusten.
lushen (Hermelin 1808, Björkman s. 113, GS 1 Ö 32)
Nedre Ulleruds sn, Kils hd Vrml.; väl samma sjö som af Tuneld
(II) 5: 104 (1790) åsyftas med namnet Lösten. Sjön är vackert
belägen ock har, enligt skriftlig uppgift, klart vatten 3.
(Cederström Vrml. flskev. ni 741) Sunne sn, Fryksdals
hd Vrml.; mig för öfrigt obekant.
Namnet innehåller sv. fsv. lust f. 'lust, njutning, nöje', motsvarande isl. lyst, fsax. fht. lust, got. lustus. Betydelsen är
ungefär densamma som i sjönamnen Linan, Vänern, ock föi öfrigt
kunna äfven Frillen, Lisman, möjligen också Jufvern (vanligen
skrifvet med Lj-) jämföras. I öfrigt erinrar jag om betydelsen
ock bildningen af namnet å den i närheten af Lusten belägna
Sjön är nu enligt min meddelare ganska mycket sänkt ock
Luntån fördjupad, »men både sjön ock ån ha nog också i forna tider
gifvit intryck af stagnation».
Se Hellqu. Ark. 14: 138.
2) Cederström Vrml. fiskev. ur 798 anger det däremot som grumligt.
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Visten. För båda ligga möjligen abstrakta ord på -st till grund.
Namnet Lusten återger snarast föreställningen om en näjd, som
är angenäm för ögat, namnet Visten snarast en, som är lämplig
att kolonisera eller bebo. De unga namnen Sofielust, Johanneslust o. s. v., om hvilka se Falkm. s. 71, bero naturligtvis på
tysk invärkan. Då, så vitt jag har mig bekant, den konkreta
betydelse, som framskimrar i det besläktade sskr. lasati 'glänser, ljuder o. d.' (se Larjen), icke kommer till synes i något germanskt språk, synes det mig mindre befogat att i sjönamnet
Lusten söka spåra någon sådan. En sådan träder däremot i
dagen i namnet å den i sydväst liggande sjön Hyn samt möjligen äfven i den likaledes närbelägna Fryken. Vidare må påpekas, att Örten (i nordost) möjligen i fråga om afleduingen
påvärkats af Lusten ock Visten. — Om slutligen det af Rygh
Stud. s. 66 anförda fno. fjordnamnet Lustr innehåller samma
stam som här behandlade sjönainn, är något som icke torde
kunna afgöras: i alla händelser är bildningen en helt annan,
ock snarast ingår i det norska namnet en afledning -tr- (-dr).
Lyan väl iy3an2 (OS 6 Ö 31), liten sjö i Edsbro sn, Närdinghundra hd Uppl. Säkerligen är det samma sjö som af Radloff 2: 155 (1805) kallas Lydien. Denna form får emellertid ej
förvilla oss, ty den är en konstruktion af RADLOFF ock beror på
hans sträfvan att gifva sjönamnet en riksspråksmässig form. I
det angränsande Vätömålet heter nämligen midja mia, vidja
via, smedja smia o. s. v.1, ock jag tager för gifvet, att dessa
ord i Edsbro lyda på alldeles samma sätt. Att dock RADLOPP
icke återgaf målets Lyan Med Lydjan, utan med Lydien, beror
på anslutning till den vanliga svenska sjönamnsändelsen -en.
Om ordets etymologi se Lyen, som innehåller nominativformen
till den oblika kasus, från hvilket Lyan utgår.
Lyde å, se Judan.
Lyen iy3en2 2 (Lotter e. 1750, Rogberg o. Ruda s. 321 [1770],
GS 2 Ö 38), icke obetydlig sjö i Gällaryds sn, Östbo hd, ock
Slätthögs sn, Allbo hd Små!. : Lyåsa, fsv. Lio(ff)asa (se nedan),
i sistnämnda sn. Lyåsa förhåller sig till Lyen som (fsv.) Lygnie asa till Lygnen (*Lygnir), som Greeksåsar till Greeken
Schagerström Sv. lm. II. 4: 24.
Enligt två uppgifter.
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o. s. v. Gårdnamnet skrifves i en handling från år 1420 Lioffasa
ock Lioasum (SD NS 3: 538)1. Om man utgår från den förstnämnda formen, skulle sjönamnet i fsv. tid ha lytt *Liove,
*Liuve ock höra till adj. liuver, liover, hvars fht. motsvarighet
ingår i fht. flodnamn; se Jufren. Emellertid synes det mig af
flera skäl rimligare att lägga formen Lioasum till grund, ock
man får då ett fsv. sjönamn "Lioe. Detta hör antagligen till
fsv. adj. lio(r), lyoe 'ljum' Södw., nsv. dial. jöwi (*ljoen) ljum'2;
jfr i fråga om betydelsen sjönamnen Roten, ~mein (: älfnamnet Varma), ital. flodnamnet Calore (Mach PBB 17: 185).
För denna tolkning talar i sin mån den omständigheten, att den
nedan omtalade Lysjön (som likaledes kan ha hetat Lioe) medelst en å står i förbindelse med Frisjön, hvilken i fsv. tid kallades Friski. Detta ord har jag tolkat såsom betydande 'den
kalla', ock det ligger nära till hands att antaga, det de båda
sjöarna erhållit sina namn i motsättning mot hvarandra, såsom
ofta varit fallet med andra sjönamn; jfr t. ex. de svenska sjönamnen Blågåln Skiren, Fiolens Stråken, Hunn Valpens,
Kolsnaren « Tisnaren, Ljusterhöfden Svarthöfden, Ljusaxen
*Visa (se SlifveSvartaxen (se Axell t'sv. älfnamnen saava
lången, Veselången), no. sjönamnen Vieren Smalvandet.
I samband med detta sjönamn vill man gärna diskutera
fno. älfnamnet L-a, no. Lya4. Samma namn kan ha burits af
den betydliga å, som förbinder Rusken ock Lyen samt nu kallas
Osån. Det synes att dömma af gårdnamnet Lya Fagereds sn
Hall. äfven ha tillkommit den ansenliga Högvadsån (GS 1 V 38),
vid hvilken gården Lya är belägen. Slutligen torde samma
stam föreligga i namnet Lysjön (GS 1 Ö 37) : Lysered Sexdräga m. fl. s:nar Vg., hvilken sjö har höglänta ock branta
stränder samt för öfrigt på sina ställen är ovanligt djup5. LyI SD 6: 80 omnämnas från 1349 en gård i Småland vid namn

Lyaasa, men denna har man — att dönuma af andra i samma handling
anförda namn — snarast att söka i eller i närheten af ödestugu socken.
Vendell Ordb. Ped.-Purmo-målet s. 215.
Namnen Fiolen ock (ombildningen) Valpen bero dock på missförstånd af betydelsen i namnen Stråken ock Hunn.
Rygh Stud. s. 59 not 1, NG 2: 252, 384, 385, 389, Elven.
s. 149, där äfven Lyen. omnämnas.
V. Karlsson i SGU Aa 33: 10.
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träsket (Öfver-Luleå) uttalas Löy- ock kommer däremot måhända af löy
Det nämnda fno. älfnamnet ställer RYGH till isl. h1-r, hvil-

ket ord tycks äga en direkt motsvarighet i fsv. i, hvarom se
Södw. Ordb. under lya. Äfven de anförda svenska namnen
kunna höra dit; man kan dock dessutom tänka på fsv. ly 'skydd'
(se Läen). Om nu fsv. •Lioe (Lyen) ock fno. LYa äro besläktade, beror närmast på förhållandet mellan fsv. lior ock isl.
hlkr.
Senast i Aisl. gr.3 § 414, 1 anm. 2 antar NOREEN med tvekan, att här föreligga växelformer mellan omljudda ock oomljudda former af ett u-stamsparadigm. Med Hultman Ark.
17: 216 f.2 betraktar jag emellertid hällre lior som en växelform till is!. Mehr 'varm, ljum', hvilket ej kan skiljas från fht,
låo, låwör (af urgerm.
Utvecklingen har sedermera
sammanfallit med de ords, som utgå från en stam på -aiw.
hl§r hör däremot närmast till ags. hlåowe 'varm'; jfr Karsten
Prim. nominalb. 2: 247 noten 3.
Lygnen 1y2,8nen2 4 (GS 2 Ö 38), liten sjö i Aneboda sn,
Allbo hd Smål. : Ljungsåsa (juglså3sa2), i dagligt tal äfven
kallat Ljungebärg, ett stycke från sjön i Hjälmseryds an Smål.
Denna gård måste vara densamma, som i SD 4: 550 kallas
Lygnis asa (1337), så mycket mer som det i samma bref
nämnda Lanxryt ligger på blott en halt mils afstånd (dock i
Asa an). I SD identifieras däremot det nämnda fsv. gårdnamnet med Lönsås i Asa sn, hvilken gård äfvenledes är belägen
vid en, dock ytterst obetydlig sjö eller snarare en göl. Kanske
åsyftas emellertid i SD ifrågavarande gård i Iljälmseryds sn
ock är Lönsås blott en äldre samt på sätt ock vis riktigare
form för namnet än Ljungsåsa, där tydligen en ombildning föreligger. Namnet är för öfrigt säkerligen etymologiskt identiskt
med Lyngsåsa vid norra stranden af Borrasjön (GS 2 Ö 39)
Vislanda an, hvilket i fsv. likaledes måste ha hetat Lyghnis asa.
Jfr af sjönamn bildade gårdnamn på ås under Brängen, Orsaken,
Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 18.
Jfr vEries. Nord. språkhist. s. 38.
Otn andra förklaringar af hlthr ock hl*r se Torp Stod. s. 181
ock Hirt Ablaut s. 86.
Enligt uppgift af flera personer.
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Lyon, Yngen. Vår sjö har alltså i fsv. tid kallats Lyghnir,
så ock den sjö, som nu benämnes Borrasjön. Detta namn är
aflett af adj. eller sbst. lugn ock identiskt med följande namn.
I samband med sjönamnet Lygnen står säkerligen det logensbäk, som anföres i SD 3: 485 såsom råmärke mellan Växjö ock
Linköpings biskopsdömen (1320). Enligt min beräkning skulle
denna bäck vara att söka just i närheten af sjön Lygnen; jfr under
Hysingen (: Husinxaas), lialfven 5 (: Kalfsaas), båda i närheten.
Lygnern lyg8ner2n, uttalas af allmogen vanligen 1öEsner2n
(i lygni VGL IV. 10, SD 1: 29; lyghni VGL IV. 11: 3 hufvudhandskr.; Lyghnir därs. hdskr. II, K, L; i lygner 1554 HSH
29: 69; Lögner HSH s. 81; Logneren General Landkort öfv. Vg.
o. 1688, Landtm.-cont. karta 1781; Lögnaren Tuneld s. 246 [1741];
Lygnern. Hermelin 1808, Forsell Halmstads län s. 8 [18'26], GS
1 V 37 o. s. v.), stor sjö i Fjäre ock Marks h:der på gränsen
mellan Hall. ock Vg. Den regelbundna fsv. genitiven af namnet ingår i Lygnisuiäcer (VGL IV. 11: 1), skog vid sjön Lygnern
i Marks hd.
Sjön är i det hela vacker, delvis omgifven af höga bärg,
djup ock tillfryser sent. Under vintertiden går den ofta hastigt
upp ock slår råkar. På grund af denna sin opålitlighet förbindes sjöns namn i trakten allmänt med sbst. lögn (ock lögnare).
Mot en dylik härledning vore i sig själft icke så mycket att
säga. Man kunde tänka sig en bildning på svaga rotstadiet
till fsv. liugha af samma art som isl. Gripner, Glitner o. s. V.
(se Heliga. Ark. 7: 23), dock borde som bekant — enligt SIEVERS'
teori — i en dylik form icke i-omljud hafva inträtt; men detta
kunde antagas bero på anslutning till fsv. lyghn. Man kunde för
öfrigt som parallell anföra sjönamnet Ljugaren (Dalarna), hvilket förefaller vara aflett af stammen i fsv. liugha, jfr is!.
Säkert är emellertid, att en dylik härledning är alldeles förfelad. Ordet är identiskt med det fsv. sjönamnet Lyghnir, hvilket behandlats under Lygnen, ock är medelst suffixet -la- bildat
af adj. (eller sbst.) lugn, fsv. lughn, motsvarande isl. logn n.
'vindstilla' ock det omljudda adj. lygni, som ingår i åtskilliga
andra namn på nordiska vattendrag, på samma sätt som sjö1) Jfr för öfrigt sv. dial. lygni f. 'lugnvatten i en älf' o. a. Ra
s. 417, ä.-nsv. lugnan f. 'lugnt ställe' (Ark. 2: 270).
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namnet Lägern, fsv. "Lceghir, uppkommit af adj. låg, fsv.
lägher, eller Bällen, fsv. *Bmllir, af fsv. balder, fno. Lgrsir af
1jåss (eller ijås) o. s. v.
Utom de båda under Lygnen omtalade fsv. Lyghnir må nämnas Magelungen. Vidare hör hit Lygnasjön (GS 1 V 36), en
liten skogssjö i Bälinge ock Alingsås s:nar, Kullings hd Vg.
Vid sjön ligger gården Lygnaholm ock längre bort L. Lygnö.
Denna sistnämnda är säkerligen densamma, som ornnämnes i en
handling från c. 15651, där en person skrifver sig »Måns Tuffuesson ij Lygne» (»Kulands häradh»). Här föreligger åter ett
sjönamn *Lyghne eller 'Lyghnir. Från ett liknande osammansatt sjönarnn utgår äfven no. Lyngnevandet (Lister ock Mandals amt). Ett *Lyghnir ligger säkerligen också till grund för
det i SD NS 3: 281 (1417) omtalade i Lygnesmadhum, sannolikt också för gårdnamnet Lygneshult (GS 2 Ö 37) Björke sn,
Västra hd Smål. : gården är belägen nära en större mosse, där
då i forna tider sjön 'Lyghnir gått fram. Vidare döljer sig
möjligen samma namn i fno. fjordnamnet Lyngir; se om detta
under Lnngen. Slutligen erinras om det fsv. ånamn *Lyghna,
som ingår i det fsv. ortnamnet Lyghnobeek (SRP nr 1988 från
1383), samt om no. älfnamnet Lygna 2 ock fno. "Lognsj6r8. Jfr
med afseende på betydelsen under Räm(m)en, Sillen, Säfvelången,
Väringen. — Den gissning, jag muntligen hört framställas, att
sjönamnet innehåller (svaga rotstadiet till) ieu. leu.k, hvaraf
t. ex. fsv. lyghna 'ljungeld, blixt', gr. 1suz4, got. liuhap, Sv.
ljus 0. s. v., förtjänar knappast afseende 4. Hit hör däremot fno.
Lygrir
Lykrir); se Lyren.
Lyngen Lex. 3: 105, säkerligen tryckfel för Lången.
Lyniendi (fsv.), se Lonen.
Lyren ly4ren, af allmogen kallad iy4ern (Lotter c. 1750,
Tham Link. s. 33, GS 3 Ö 34) Hällestads sn, Finspånga läns
hd Og., på gränsen till Nke : Lyrsbo, Lyrsfal15. Samma stam
Aftryckt hos Forssell Sverige 1571, s. 122.
Rygh NG Indl. s. 66, Elven. s. 150.
Rygh NG 3: 197.
En annan sak är, att adj. lugn ytterst går tillbaka till denna
rot; se senast Karsten Prim. nominalbildn. 2: 261.
Dessutom kallas sjön Lien af Hermelin 1810 samt Tham Link.
s. 911 felaktigt för Lyren.
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ingår möjligen i fsv. Lyra (1409 enligt SD NS II) Kullings
hd Vg. Därest sålunda r hör till stammen, hvilket är sannolikast, synas två möjligheter att förklara ordet kunna komma
i fråga. Antingen bör det ställas till isl. hl§r n. 'kind', hvilket
äfven har betydelsen 'flatsidan af en yxa'. Namnet skulle sålunda vara gifvet med hänsyn till formen ock af samma art
som Billingen, Räxlan : resp. fsv. bilder 'plogbill' ock sv. dial.
tjäxla 'tväryxa'. Dock är det mycket osäkert, om ordet lyr —
särskilt i denna betydelse — någonsin förekommit i sv. Dessutom känner jag icke ordet från andra ortnamn. Man kunde
därför snarare tänka sig ett adj. lgrr, motsvarande is!. *ltrr af
urgerm., *liuh-ri-, bildat med adjektivsuffixet -ri af roten i got.
*leuk 'lysa', på
liu.hap, sv. ljus, gr. Xsox; 'hvit', alltså ieu.
'obetydlig,
otillräcklig',
got. riurs 'församma sätt som isl. r§rr
Ett
dylikt
adj. föregänglig, dödlig' af roten *reu i lat. ruerel.
ra.
'Gadus
polligger i alla händelser substantiverat i fno. 1Srrr
ock
em-afledningen
lyra
Rz.
lachius, blanksäj, lyra, lystorsk'2
Bildningen af detta adj. *l§rr kunde för öfrigt naturligtvis äfven
fattas på annat sätt; huru det emellertid uppkommit, har för
oss mindre betydelse. En annan r-afleduing af samma rot uppträder äfven i isl. ljöd. m. 'öppning eller hål i takåsen, byarurgerm.
igenom ljuset har tillträde', fsv. liure ds. o. s. v.
*leuh-ran-. Då man vet, huru ytterst många sjönamn hafva
afseende på vattnets färg, synes mig denna förklaring förtjäna beaktande, så mycket mer som just namn af den närbe*leuhs- äro ytterst vanliga; se Lysninsläktade stammen Rusgen, Ljusen, Ljusterhöfden o. s. v. Hit hör enligt min mening
äfven det af Rygh Stud. s. 51 f. behandlade no. fjordnamnet
urnord. *Lu3riaH : germ. 1u3 i fsv. loghe 0. s. v.,
Lygrir
alltså en Vernersk växelform till det nämnda urgerm. adj.
Önamnet Lygra, hvilket RYGH anser vara grundord
för Lygrir, är i så fall sekundärt; jfr Bolmsö af Bolmen, Bcello
af Bällen, Hallarsö af Rallaren, Yngö af Yngen o. s. Y. Men
jämte en ieu. rot luk 'lysa' har äfven en rot på -g (lug) existerat.
Se Uhlenbeck Et. wb. d. got. spr. Andra adjektivbildningar på
-ri hos Kluge Nom. stammb.2 § 197.
Bildningen af detta ord har något felaktigt framställts af Hellqu.
Ark. 7: 22.
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Demia återfinnes väl ock i det nordiska gudanamnet Loko'.
Hit för jag fno. jordnamnet Lykrir, om hvilket se Rygh Stud.
s. 38. Med afseende på bildningen jfr fsv. sjönamnet Omen
Däremot tror jag ej, att adj. 1.5,-(r) = isl. hlSrr 'varm' es, fsv.
flo) här ingår (se Lyen). Möjligt är det ju i alla händelser, då ortnamnen Lyrsbo, Lyrsfall med bevarat r kunna vara jämförelsevis unga bildningar. Äldre former af dessa namn skulle säkerligen hjälpa oss ur vårt bryderi. Ingen anledning finnes häller
att föra ordet till liupri- = ags. 1§äre 'elend, schlecht'. — Akcent ock gårdnamnen visa, att den fsv. formen varit *Lyr.
Lysningen, Stora ock Lilla, lys8nigen2 (Lysningar [pl.]
Dahl Carlssk. Sochn 17792; Lysingen GS 2 0 32) Karlskoga
sn, Karlskoga bärgsl. Vrml. Namnet är naturligtvis bildat af
stammen i fsv. lins, alltså nära besläktat med sjönamnen Ljusen, Ljusnaren ock under dessa artiklar anförda vattendrags
namn. På grund af omljudet äro närmast det vrml. älfnamnet Lysa ock det i no. ytterst vanliga Lysa, fno. Lisa (Rygh
NG 3: 249) att jämföra. Om bildningen är mycket gammal, har
man allt skäl att antaga, det afledningen n förskrifver sig just
från ett sådant, numera försvunnet namn på den i förbindelsen
med sjön stående ån3. Dock må äfven erinras om det no. bäcknamnet Björknin
' gen (Rygh NG 3: 355); se äfveu Hyningen, som
möjligen är en med Lysningen fullt analog bildning, men med
motsatt betydelse. Man kan äfven tänka sig, att namnet är en
yngre utbildning af ett äldre på -nir af satnma art som Ljusn aren. Så synes i Grytingen, Vinningen m. fl. afledningen
-ing ha tillkommit i senare tider. Vidare må nämnas fno. sjönamnet LSrsir (Rygh NG 1: 61), hvilket bildats af älfnamnet
LYsa, fjordnamnet LS,sir (Rygh Stud. s. 80), no. sjön Lysern
Buskeruds amt, no. gårdnamnet Lysingen, som enligt Kjxr-Rygh
NG IV. 2: 168 antagligen ursprungligen är tjärnnamn, o. s. v. Jfr
vidare: Lysevattnet 4, Lysvattnet (GS 2 V 32), Lysetjärn 5. Då
Se utförligt ock senast Kock IF 10: 95 f.
Norask. ark. 2:406.
Formen Lysingen å GS har intet stöd i uttalet eller äldre
former.
3)

GS 1 V35, 2 V 35 Boh.
GS 1 V 33 4 ggr, 2 V 33, 1 V 32 3 ggr, 2 V 32, 1 V 31.
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ljus i vissa af de trakter, t. ex. Boh., där dessa sjönamu förekomma,
heter lys, äro åtskilliga af dem helt enkelt att jämställa med
de under Ljusen anförda Ljusevattnet, Ljustjärn 0. 5. V. Intet

af dem förutsätter enligt min mening ett äldre *Lysir eller
*LYse.
Om man nu slutligen pröfvar den geografiska utbredningen
af dessa sjönamn' på ljus-, lys-, finner man, att de nästan
uteslutande förekomma i Dalsl., Bohusl. ock Vrml.; dessutom
uppträda ett par i Vstml. Härmed må sammanhållas, att de i
Norge äro synnerligen vanliga. Äfven i Dalarna ock Norrl.
finnas de : jfr t. ex. Ljustjärn (GS 3 Ö 31 Dalarna) ock by(1. hemmans)narnnen Ljuså ock Ljusträsk (Öfver-Luleä)2, Ljusvattnet (Burträsk, Sollefteå) o. s. v. Jfr härmed, hvad som
under Skiren ock Skären yttras om utbredningen af dessa namn,
hvilka i ötriga trakter af vårt land ersätta benämningarna på
ljus- ock lys-. Undantag bildas endast af Ljusterhöfden. Blek.
ock Lyen Og.; men dels är det ovisst, om de höra hit, dels representera de i alla händelser helt afvikande bildningar. — Sjöarna
Lysningen kallas vanligen Stor- o. Lill-lysningen; se d. o.
Lådingen lå8digen2 (GS 3 Ö 37), liten sjö i Vimmerby sn,
Sevedes hd Klm. : Lådingsfall. Då intet uppgifvits om å-ljudets kvalitet, kan jag ej yttra någon mening om ordets härledning. Det är väl snarast att föra till den under Lönern (fsv.
Loäne) behandlade gruppen.
Låkan, fsv. Läke, har utan tvifvel varit namnet å den sjö,
som numera, t. ex. å GS 2 Ö 39, efter den vid densamma belägna gården Låkan kallas Låkansjön Virestads sn, All bo hd
Smål.3. Gårdnamnet Låkan är bildat af ett likalydande sjönamn på samma sätt som t. ex. Aglan, Ogan, Vedan, Ådran af
motsvarande sjönamn. Samma stam uppträder i det vrml. vattendragsnamnet Låkan (Fernow s. 10), i fno. Laku fors (1394)
ock fno. gårdnamnet fl Läku, i hvilka Rygh NG 2: 324, Elven.
s. 138 anser ett älfnamn, fno. Läka, kunna föreligga. Samtliga
namnen äro, såsom redan s. 96 antytts, substantiveringar af det
I fråga om de sammansatta sker detta lätteligen med ledning
af de anförda numren af GS.
Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 10.
8) Det Låkhult, som enligt Sv. postortlex. ligger i socknen, är beläget omkr. 1 mil från sjön.
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adj., fsv. laker, isl. läk; no. lask 'dålig, motbjudande, besvärlig'
Aas., som äfven ingår i sammansättningarna sv. elak ock no.
ilak. Namnet innehåller sålunda oblik kasus af ett adj. i svag
form; jfr t. ex. Lyan. I fråga om betydelsen stå sjönamnen
Båfven, Dålingen, Envetten, Trätten mycket nära; jfr äfven
Backen. Däremot förmodar Bugge-Rygh Elven. s. 138, att no.
Laaka är besläktat med leka 'droppa'.
Ett gårdnamn Låka förekommer i Valla sn Vg., By sn Vrml.
ock Ljusdals sn Håls., men jag känner intet om dess historia
ock äldre gestalt.
Långban log3ba2n (16igbein 1. leittban; Långbann 16581;
Långban. Tuneld s. 197 [1741], Lotter c. 1750, GS 2 Ö 31 o. s. v.),
långsträckt sjö i Färnebo sn, Filipstads bärgsl. Vrml. : Långban, Långbanshyttan (omnämnd 1571)2. Senare leden i detta
namn är sannolikt helt enkelt fsv. *ban, ä.-nsv. baan (Var. rer.
1538), en biform till sv. fsv. bana, lånat från mlt. bana, ban f.
'öppen väg, fri plats, bana'. Det kan synas påfallande, att vi
i ett namn å en så betydlig sjö möta ett relativt ungt lånord.
Detta förhållande må sammanhållas därmed, att vi just i bärgslagerna (hufvudsakligen i Vstml.) finna dylika sjönamn, hvilka
på grund däraf att de innehålla under litterär fsv. tid inlånade
mlt. ord icke kunna tillmätas någon synnerligt hög ålder; jfr
Kopparen, Kedjan, Kloten. Det är ju rent af möjligt, att dessa
namn härstamma från bärgsmän, af hvilka som bekant ett större
antal voro inflyttade tyskar. Hvad nu särskilt Färnebo socken
beträffar, skall — om man får sätta tro till gamla uppgifter —
digerdöden där hafva rasat till den grad, att endast några få
personer öfverlefvat densamma. Det faller sig då ganska naturligt, att de gamla namnen fallit i glömska ock ersatts af
yngre, där så ett ord af utländsk börd lätteligen kunnat insmyga
sig. — Om första leden se Langen.
Långbjörken (Grau s. 527 [1754]) Gunnil bo sn, Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml., vid sjöarna Fett-, Myrbiörken; nu
kallad Stora Björken; se Lången ock Björken 13.
Långbogen log3bo2gen (Hermelin 1810, GS 3 Ö 34 o. s. v.),
lång ock smal sjö i Hällestads sn, Finspånga läns hd Og. SeEnligt uppgift af fil. dr G. KALLSTENIUS.
Forssell Sv. 1571, s. 107.
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nare leden är sv. bog, fsv. bogher, isi. bågr, ags. boh, båg
o. s. v., sannolikt med syftning på något i sjöns form eller bildning. Jfr Svinbogen. Namn på kroppsdelar ingå till ett ganska
stort antal i våra sjönamn; jfr t. ex. sjönamnen Degerlofven,
Haien, Knon (»Knogen»), Ball-, Hjärta-, Hjässa-, Knä-, Mag-,
Våmbsjön m. fl. m. fl. Om första leden se Lången.
Lången log4Ben (för 1, 3-7, 9, 14, 16, 22, 25), för 3 äfven
log3gen2.

(GS 1 Ö 38) Femsjö sn, Västbo hd Smål.
(GS 1 Ö 38) Burseryds sn, Västbo hd Smål.
(GS 2 Ö 38) mellan Gällaryds ock Rydaholms s:nar,
Östbo hd Smål. : Långshult, år 1407 skrifvet Langshylt (SD
NS I). Den fsv. formen har sålunda säkert varit Langer, hvadan uttalet med akc. 2, som att dömma af två ingångna meddelanden skulle förekomma jämte ake. 11, måste bero på anslutning
till sjönamnet Kitteln (hvilken sjö är belägen alldeles intill
Lången).
(Hermelin 1809, GS 2 Ö 38) Fryeleds sn, Östbo hd
Smål. : Långstorp.
(Rogberg o. Ruda s. 305 [1770], GS 2 Ö 38) Asa ock
Aneboda s:nar, Norrvidinge hd Smål. : Långsryd, år 1335 skrifvet Langzreth ock 1337 Lansryt2.
(GS 3 Ö 38) Lenhofda sn, Uppvidinge hd Smål.
(GS 1 V 36) Lena sn, Kullings hd Vg.
(GS 2 Ö 36) Jersnäs sn, Tveta hd Smål.
(Rääf 5: 7) V. Ryds sn, Ydre hd Og.; kallas äfven
Hestrasjön (å GS 3 Ö 36 Hestersjön) : Hester.
Samma namn har säkerligen äfven burits af den sjö i
V. Eneby ock Horns s:nar, Kinds hd Og., som å GS 3 0 36
kallas Täftlången. En vid sjön belägen gård heter nämligen
Långsbo
fsv. *Langsbodha eller *Langis-).
(Lotter e. 1750, GS 4 0 36) Klin.; ej återfunnen å GS.
12-13) (GS 1 V 35), två sjöar i Hjärtums sn, InlandsTorpe hd Bob.
Uppgifterna om alm 1 ock 2 härröra dock från olika personer.
SD IV. Det är alltså icke personnamnet Lang som — såsom
Lundgr. Sv. lm. X. 6: 165 antager — ingår i detta gårdnamn.
Sv. landen:. XX. 1.
24
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(Broocman 2: 711 [1760], GS 2 Ö 35) Rinna sn, Göstrings
hd Og. : Långsten, Långebärg.
(Hermelin 1810, GS 3 Ö 35) Tjärstads sn, Binds hd
Og. : Långsbo, Långts.
(GS 4 Ö 35) Ö. Ryds sn, Skärkinds hd Og. : Långserum, år 1356 skrifvet i Lanxrume (SRP nr 259). Det är alltså
icke personnamnet Lang som ingår i detta gårdnamnl.
(GS 4 Ö 35) Hannäs sn, N. Tjusts hd 111m. : Långserum.
(Langer VOL IV. 11: 3; Lången General Landkort öfv.
Vg. o. 1688, Bergman Vadsbo s. 27 [1757], GS 1 Ö 34) Lerdala
ock Bärgs s:nar, Vadsbo hd Vg.
(GS 1 V 33) Långseruds sn, Gillbärgs hd Vrml. Sjön
har gifvit namn åt socknen, hvilken 1540 kallades Långxrydh2.
(GS 2 V 33) Näsinge an, Vättle hd Boh.
(GS 2 Ö 33; af Lotter c. 1750 kallad Längen, troligen
tryckfel) Finnerödja sn, Vadsbo hd Vg., ock Boderna sn, Grimstens hd Nke : Långsbråten, Långsmon, Långstorp, Långåsen.
(Lotter c. 1750, GS 1 Ö 32) Grums sn, Grums hd Vrml.
: Lång (jfr gårdnamnet Kalt: sjönamnet Kalfven); af allmogen
kallad Långsjön.
(L. Lången GS 2 Ö 32) Grythytte an, Grythytte bärgsl.
Vstml.
(Landtearta af Örebro Häradh o. 1688, GS 3 Ö 32)
Axbärgs an, Örebro hd Nke : Långstorp, o. år 1688 LångsTårp3,
Långbyn, 0. år 1688 Långbyen.
(GS 1 V 31) Mangskogs sn, Jösse hd Vrml.
i sammansättningarna Asp-, Bjär-, Björk-, Björn-, Blek-,
Far-, För-, Gafvel-,
Bo-, Boke-, Bor-, Böke-, Djur-, Ek-,
Gas(s)-, Graf-, Hal-, FIess-, Hå-, Id-, Klubb-, Kors-, Kärr-, Le-,
Mat-, Mel-, Mes-, Mjö-, Mo-, More-, Mosa-, Mörk-, Ner-, Nor-,
Norr-, Ok-, Opp-, Or-, Orm-, Ra-, Rak-, Ras-, *Riste-, Roas-,
Rå-, Rö-, Se- (Sid-), Sim-, Skir-, Skåp-, Skärf-, *Skär-, Strå-,
Svärd-, Säfve-, Bör-, Tal(l)-, (Tam-) Tarm-, Tis-, Tjur-, To-,
Jfr Lundgr. Sv. lm. X. 6: 165.
Styffe Un.2 s. 142. Gårdnamnet innehåller alltså icke personnamnet Lang; jfr Lundgr. Sv. lm. X. 6: 165.
Förbindelsen gs är å kartan skrifven snarlikt g; en närmare
undersökning ger dock vid handen, att här värkligen står Långs-.
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Ut-, Ve-, Vese-, Vie-, Vi-, Vir-, Yt-, Åk-, Åmme-, Älf-, Ö-,
Örlången.

Samtliga de under nr 1-25 omnämnda sjöarna äro långa ock
smala; af 21 dock endast den norra delen, efter hvilken sjön säkerligen fått namn. Detsamma gäller de under nr 26 uppräknade
Sammansättningarna, kanske med undantag af ett par med namnet Hallången, i fråga om hvilka jag också antagit som möjligt, att en ombildning af ett äldre Hallungen (= vg. ~ungen) föreligger. Till grund ligger alltså sv. adj. lång, fsv. langer, isl. langr o. s. v. Samma ord ingår i det icke ovanliga
fno. sjönamnet Langr, nu Langen (Rygh NG 1: 244, 2: 49, 201).
Osammansatta hafva säkerligen en gång namnen varit å de
svenska sjöar, som kallas Längstorpssjön (GS 2 Ö 38 o. 3 Ö
35) : Långstorp (jfr nr 4, 21, 24), Längserumssjön (2 Ö 37) :
Långserum, fsv. Langxrwm (1320) Svenarnms sn Smål.1 (jfr nr
16, 17) samt troligen åtskilliga af de nedan nämnda sjöar, som
nu heta Långsjön, där dock mången gång sammansättningen
också kan vara urgammal.
Adj. lång ingår för öfrigt bl. a. i följande sjönamn: Långban, -björken, -bogen, -fiöta, -halen, -halmen, -halsen, -malmen,
-*nälen, -rammen, -svan, ,-tarmen, -tvären, -tögen; vidare i Långsjön 2, Långasj ö 3, Lång(e)tjärn Lång(e)vattnet 5, Långträsk 6 ,
Lång(e)gör. Ett sjönamn Långasjö ingår äfven i namnet Långasjösjön (GS 3 Ö 39). Denna lista kan kompletteras medelst de i
Sv. postortlex. s. 308 (1894) uppräknade gårdnamnen Längsjö,
SD 3: 463. Personnamnet Lang ingår icke i detta namn; jfr
Lundgren Sv. lm. X. 6: 165.
GS 2 Ö 40, 3 Ö 40, 1 Ö 39, 1 V 38, 1 Ö 38, 1 V 36 4 ggr,
2 Ö 36, 3 Ö 36 2 ggr, 1 V 35, 3 Ö 35 3 ggr, 2 Ö 34 3 ggr, 4 Ö 34,
1 V 33, 3 Ö 33 3 ggr, 4 Ö 33 3 ggr, 5 Ö 33 4 ggr, 2 Ö 32, 4 Ö 32,
5 Ö 32 2 ggr, 6 Ö 32 2 ggr, 3 Ö 31, 4 Ö 31, 5 Ö 31 4 ggr, 6 Ö
31 2 ggr, 5 Ö 30 2 ggr.
GS 2 Ö40 5 ggr, 3 Ö 46 5 ggr, 1 V 38 2 ggr, 1 Ö 37.
GS 1 V 37, 1 V 36 4 ggr, 1 V 34, 2 V 34 4 ggr, 2 Ö 34,
1 V 33 15 ggr, 2 V 33 5 ggr, 1 V 32 14 ggr, 2 V 32 4 ggr, 2 Ö
32 6 ggr, 3 Ö 32, 1 V 31 11 ggr, 2 V 31 3 ggr, 1 Ö 31 9 ggr,
2 Ö 31 7 ggr, 3 Ö 31 6 ggr.
6) GS 1 V36, 2 V 36 4 ggr, 1 V35, 2 V 35 3 ggr, 2 V 34
2 ggr, 1 V33, 1 V 32, 2 V 32, 3 Ö 31.
GS 6 Ö 33, 6 Ö 32 2 ggr.
GS 2 Ö 40, 3 Ö 40 2 ggr, 3 Ö 38.
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af hvilka dock flera just äro bildade af här förut nämnda sjönamn. Dock kan man icke utan vidare taga för afgjort, att de
nsv. gärdnamnen på -sjö förutsätta fsv. former på -sin: rätt
ofta äro de nämligen ombildningar af namn på -e1) eller -ca. —
De flästa sjöar, som nu kallas Långsjön, torde i fsv. hetat
Langasio, nom. Lange sie; jfr t. ex. fsv. Longesiö (1456)', nu
Långasjö sn, Bonga hd Kbgs 1., ä.-nsv. Longesiö (1562)2 Tuna
sn Dalarna m. fl.
Den fsv. formen af här anförda osammansatta namn har i
de allra flästa fall varit Langen detta ådagalägges af uttalsuppgifternas ock gårdnamnens samfällda vittnesbörd. Ett fsv.
sjönamn Langer är för öfrigt uppvisat (se nr 18); jfr fsv. gårdnamnet i ekelang (SD 1: 545 fr. 1279), nu Eklängen vid sjön
Eklången. De från o. 1688 belagda gårdnamnen Langstorp ock
Längby(n) visa för nr 24 hän på en växling Langer ock *Lange.
Det bör anmärkas, att gårdarna äro belägna vid olika ändar
af sjön.
Motsatt betydelse hafva: Korttjärn (GS 2 V 34 Dalai.) —
jfr no. älfnamnet Korta (Rygh Personn. s. 168) — ock fda.
skam a Himle hd Hal1.3 (: fda. skamber, is!. skammr 'kort').
Det är slutligen tänkbart, att vi i någon eller några af
sammansättningarna med -Ungen ha att söka motsvarigheter
till de många germ. adj. på -lang såsom andlang, upplang o. d.,
i hvilkas senare led Sievers Festgruss an Böhtlingk ss. 110-113
ser ett uttryck för riktningsbegreppet; jfr framför allt de af
Ehrismann PBB 18: 234 efter BUCK citerade »flurnameu» såsom
weglang 'ein acker, der an einem feldwege hinstreckt'.
Långflöta (Fernow s. 11 [1773]) Vrml., genomfluten af
Rotna älf; mig för öfrigt obekant. Se Flöta.
Långgarn skall enligt Dybeck Sv. Runurk. 1: 12 ha varit namnet på en numera urtappad sjö vid Långgarnby (eller Långgarnö)
i Vilbärga sn, Trögds hd Upp!. Om så varit fallet, är detta
namn säkerligen att fatta som en ellips ur ett *Långgarnssjön,
jfr sjönamnen Glaäkern, Knabbarpen o. s. v. Det iakarni, som
uppträder å en runstensinskrift, anfört af Bugge-Brate Runv.
s. 127, har säkerligen icke afseende på sjön, utan på en så beStyffe Un.2 s. 166.
Erik XIV:s nämnds dombok s. 67.
8) Valdemar II:s jordeb. (Schlyt. VGL s. 591).
2)
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nämnd by eller ii. Afledningen -garn har sannolikt betytt 'holme'
1. dyl.; se härom närmare under lingarn.
Långhalen, Öfre ock Nedre, loB3ha2ln (»långharn», d. v. s.
sn) (Långhaln GS 1 V 32), två små sjöar i Gillbärga sn, Gillbärgs hd Vrml. Om senare leden, fsv. hali 'svans, stjärt',
se Haien, om förra Längan. Namnet har älst åsyftat sjön Nedre
Långhalen.
Långholmen log3hal2 men (Lignell 2: 76, GS 1 V 34; af
Hermelin 1808 kallad Långhalsvattnet), mycket lång ock smal
sjö i Ödeborgs sn, Valbo hd Dahl. Senare leden är fsv. halmber
m., isl. halmr, fsax. ty. halm o. s. v. i betydelsen 'halmstrå',
hvilken förekommer i fsv., men i DSV. är försvunnen. Om förra
leden se Längan. Namnet kan dock innehålla ordet långhalm,
fsv. langhalmber, hvilket emellertid har kollektiv betydelse. I
fråga om betydelse jfr Strålången samt det sannolikt besläktade
~Men. — I den af HERMELIN anförda formen Långhalsvattnet
•
har m bortfallit i konsonantgrupp.
Långhalsen lagshal2sen (16Ehalsen) (Sudermanl. [karta]
1625, Blaeu 2: 21 [1663], Tuneld s. 58 [1741], Hermelin 1804,
GS 4 Ö 33 o. s. v.), lång, smal samt för öfrigt egendomligt
bildad sjö i Blacksta, Bettna m. fl. s:nar, Oppunda hd Sdml.
Namnet har redan af Bergström Sdml. ortnamn s. 15 förts till
sv. hals. Detta ord synes i åtskilliga gamla ortnamn uppträda
i den öfverförda betydelsen 'smalaste delen af en vik, ett sund'
eller 'trångt vattendrag i allmänhet'; jfr *Hälsingen (Hälsingör,
Hälsingborg o. s. v.)1. I Norge användes motsvarande ord i ortnamn för att beteckna lägre höjder, som skilja två dalar, ock
om smala jordstycken mellan två vattendrag eller mellan klippor 2.
Af samma ord äro äfven namnen Halstjärn (GS V 32) ock Halsfjärden (till Östersjön) bildade. Om namn på kroppsdelar såsom
ingående i våra sjönamn se t. ex. Degerlofven samt öfversikten.
Med det här ifrågavarande är sjönamnet Strupen närmast jämförligt. För öfrigt erinras om de nyss nämnda ock analogt
bildade sjönamnen Långbogen, Långhalen samt det till betydelsen dock osäkra Långrammen. Om förra leden se Lången.
Långmalmen lagsmal2men (GS 4 Ö 36), lång ock smal
sjö i Gladhammars sn, S. Tjusts hd Kim. Rådande jordmånen i
1) Se Läffier Ark. 10: 168, Kossinna IF 7: 286 noten.
Se närmare Rygh NG Indl. s. 53.
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socknen är sand; jfr äfven det vid stranden belägna Slätemo.
Grundordet är fsv. malmber i betydelsen 'sand, sandfält o. d.'
I vissa andra af samma ord bildade sjönamn ingår betydelsen
'malm (järn-, koppar- o. s. v.)'. Se utförligare Malmen, Mahningen
(samt Lången).
*Långnålen har utan tvifvel varit namnet på den i Gunnilbo
sn, Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml., belägna långa ock jämnsmala sjö, som å GS 3 0 31 kallas Långnalasjön, men af allmogen Längnälesjön, efter gården Långnäla. Detta gårdnanin
skrifves år 1571 Longnälle, Nalle 1. I fråga om skrifningen
Nälle, nu Näla, må jämföras de i samma urkund förekommande
formerna Flenne, nu Plena (så äfven år 15392), Rölle, nu Röle.
Detta Näla återgår på ett äldre Nairpa = Nerda 15392. Gårdnamnet anser jag vara bildat af sjönamnet såsom t. ex. Glottra,
Malsna, Rägna, Veckla o. s. v. af Glottern, Malsnan, Rägnaren,
Veckeln. Sjön har alltså hetat *Neerper eller *Ncerpe, hvilket
namn utvecklats till Nälen, så som också sjön kallas af Gran
s. 507 3. Formen på sjön är långsmal som på den upp!. sjön
Nälingen (Närdingen) ock den sdml. sjö, som kallas Nälen.
Liksom vårt Nälen utgår Nälingen (Närdingen) bevisligen från
en fsv. stam nr-; det är mycket troligt, att äfven namnet å
den sdml. sjön har samma ursprung. Under Mien ock Nälingen
har stammen förklarats som betydande 'smal, trång o. d.'; se
närmare dessa art.
Långrammen loB3ram2men (Hermelin 1818, GS 4 Ö 36),
lång ock smal sjö i Hallingsbärgs sn, S. Tjusts hd Klm. Vid
stranden ligger gården Ramnegarde, fsv. Rampnagerdhe (SRP
nr 1012 från 1371), hvars namn tyder på att sjönamnet i äldre
tider varit osammansatt ock lytt *Rampne. Detta är en afledDing af fsv. ram, isl. hrafn 'korp' med betydelsen 'korpsjön'.
Senare leden är väl sålunda samma ord, som ingår i sjönamnet
Rammen (N. Tjust); se närmare d. o. (samt Lången).
Långsvan lag3sva2n (Tuneld s. 82 [1741], Gran s. 507 [1754],
GS 3 Ö 31 o. s. v.), lång ock stor sjö i Skinnskattebärgs bärgsl.
Vstml., nära sjön Lillsvan; se för öfrigt Lången ock Svan.
i) Forssell Sverige 1571, s. 83.
2) Bellander s. 62.
8) Det är själfklart — synes mig — att GRAU värkligen åsyftar
denna sjö.
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Långtarmen loB3tar2 men (GS 5 Ö 32), lång ock smal fjärd
af Mälaren i Färentuna m. fl. s:nar, Färentuna hd Uppl. Se
Lången ock Tarmen ock jfr Tarmlången.
Långtvär(e)n 1oB3tvä2rn (Långtvären Lotter c. 1750; Långtvärn GS 3 Ö 33), lång sjö i Rägna sn, Finspånga läns hd Og.,
vid sjön MeDantvärn; se Lången ock Tvären. Jfr det skånska
gårdnamnet fda. Maglathweern (1414 enl. SD NS 2: 855), nu
Stora Tvären, Bjäresjö ock Hedeskoga s:nar.
Långtögen 1ag3tö2gen (Radloff 1: 228 [1804], Tham Sthm
s. 239, GS 6 Ö 31) Bro sn, Bro skeppslag Uppl.; kallas af
RADLOFF en insjö, men af THAM »en smal ock milslång fjärd»
af Saltsjön. Den benämnes af allmogen vanligen Långtösjön.
Namnet Långtögen motsvarar möjligen ett riksspråkligt *Långtågen. Tåg heter nämligen i det angränsande Vätömålet teg, råg
reg o. s. v.1, ock det är kanske detta ö-liknande ljud som gifvit
upphof till skrifningen med ö. Ordet är bildat af stammen togi t. ex. sv. dial. tåge n. 'dragstång o. d.' (Rz s. 740), sv. tåg
'rep', isl. tog n. ds., motsvarande ty. aug: got. tiuhan 'draga'
o. s. v. Naturligtvis kan man dock äfven tänka på den afljudsform tau3-, som ingår i det med tog likbetydande is!. taug, jfr
ags. tcSag f. 'hand, kedja', isl. taumr, sv. töm (<-- tau3umit-).
En utförligare uttalsuppgift skulle här kunna häfva osäkerheten.
Hurusomhälst har namnet betydelsen 'långdraget, långstråket
1. dyl.' Jfr t. ex. Stråken.
Läen lä4en (Läjen Lotter c. 1750; Läen Hermelin 1809,
GS 3 Ö 39; Läsiö Rogberg o. Ruda s. 232 [1770]), icke obetydlig sjö i Hofmantorps ock Ljuders s:nar, Bonga hd, Ekebärga
sn, Uppvidinge hd o. s. v. Smål. : Lässebo (är 1741 skrifvet
Läsbo» ock år 1770 Läsebo3), Läshult. Genom sjön flyter
Lässeboån, hvilken Rogb.-Ruda kalla Läftn 3. På grund af sjönamnets enstafvighetsakcent får man antaga, att ån erhållit sitt
namn af sjön; jfr analoga fall under Alster'', Fryken. Emellertid
kan ju Läsbo äfven utgå från ett *Le3isbodha, af ett sjönamn
'Lir, som vore en regelbunden afledning af ett ånamn La.
Sjönamnets enstafvighetsakcent vore i så fall oursprunglig såsom i Dorvern (<- fsv. Duwir). Ordet innehåller en fsv. stam
Schagerström Sv. lm. II. 4: 16.
3) Rogberg o. Ruda s. 232.
Tuneld e. 143 (1741).

378

HELLQUIST, SJÖNAMN.

XX. /

kb. I den hos LOTTER förekommande formen Läjen uppträder
möjligen ett (dialektiskt) hiatusfyllande j-inskott.
Det kan ej med säkerhet afgöras, om namnet har sitt ursprung i fsv. lm n. 'lä', motsvarande is!. MA eller i ett adj. fsv:
"1m(r) = isi. hleer 'ljum, mild' (jfr Lyon). Då den senare formen
icke är känd i sv., är jag emellertid böjd för den förra utvägen
att förklara namnet. Samma betydelse uppträder möjligen i
något eller några af de under Lyen anförda namnen på Ly-,
om de nämligen böra ställas till fsv. ly 'skydd' (<- *hliuja, afledning af det 'hlewa, som ligger till grund för lm, Mål).
Samma ord ingår i Läbodasjön (GS 3 Ö 31) Vstml., hvilket
jag anser tyda på ett fsv. tvåstafvigt *Lme; vidare i sjönamnet
Läsen Säfsens sn Dal. (-<--• *Läsjön, jfr Säfsen o. s. v.) samt i
isl. siesey, da. LEesst12.
Lägern 1. Lägeln I. Läjern, Östra ock Västra, läj3jer2n
I. litj9en23 (Lägarn Lotter c. 1750, Broocman 2: 63, 65 [17601;
Lägern GS 3 Ö 36; Läjern Hermelin 1810, Ridderstad Österg.
1: 411; Läljern Tham Link. s. 1019; Lägeln Rääf 5: 2, Ridderstad anf. st.; Lejeln Broocman 2: 63 [1760]; Lögarn Lex. 7: 469,
felaktigt4)z två ganska ansenliga sjöar i V. Ryds m. fl. s:nar,
Ydre hd Og., V. Lägern på gränsen till Askeryds sn, N. Vedbo.
hd Smål. Vid stranden af V. Lägern ligger gården Lägernäs
eller Läjernäs, hvilket namn år 1380 skrefs leagheernses 5, år 1401
Lenhranms6, 1466 LtegernEese (quern) 7, 1474 lmgherneez8, 1500,
laegirmesa (qwsern)7. Sjönamnet ingår äfven i fsv. Lagarbo
watha (1389)9 ock Leagherbowadha (1446)9, Le3gherboouadha10,
såsom trakten kring sjöarna kallades, nu Lägerbobygden 9.
Jfr förhållandet mellan is!. hey ock ha; se Hellqu. Ark. 7: 30.
isl. Hl& i Helgesagan är ett på grund af detta namn uppkonstruerat eponym; se Bugge Ark. 17: 45 noten.
8) Om uttalet samt ordets ortografi se för öfrigt Allvin Mo s. 48 noten.
*
4) Redan J. Laurenius Diss. de Ydria 1736 skrifver namnet Lögarn
ock sammanställer det med det gamla namnet på Mälaren (se Lögaren);
jfr Dalin Svea rikes hist. 1: 94.
8) Enl. handling aftryckt hos Rääf 1: 184.
SD NS I.
Vadet. kl. jordeb. s. 116; se äfven s. 118.
Rääf 1: 272.
Rääf 1: 200, 248; Styffe Un.2 s. 191.
10) Vadst. kl. jordeb. s. 113.
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Man synes sålunda ha att utgå från ett fsv. *Le3ghir; dock tycks
det mig i så fall egendomligt, att ej första leden i de ofvan anförda sjönamnen slutar på -s.
Ö. Lägern har i allmänhet höglänta stränder, den andra
sjön dock ännu högre'. Jag antager, att sjöarna fått namn på
grund af att de äro lågt belägna, ock att sålunda fsv. lifeghir
är en afledning medelst suff. -la af adj. lägher, som betyder
'lågt liggande', isl. låg; af samma slag som fsv. Lyghnir (se
Lygnern) : lughn, 1393111r (se Milen) : balder, fno. 14sir : ljåss
,(det senare dock snarast genom förmedling af ett älfnamn).
Möjligt är ju äfven, att i stället ett fsv. adj. *lEegher = isl. lågr
är grundordet, snarast då i en betydelse 'som ligger (stilla)'; jfr
isl. låge n. 'vindsstilla's, leegja 'lugna'. Dock föredrager jag
den förstnämnda tolkningen ock jämför det fno. önamnet Lågs,
jtl. gårdnamnet Leijden (1566) : isl. Unga f. 'en lågt liggande
plats', sv. dial. lägd 'lågt liggande äng o. d.'4 samt de af ett
fsv. leagi afledda ortnamn, där ordet synes afse sänkning eller
fördjupning i terrängens. Möjligen bör till betydelsen sjönamnet Nyen jämföras. En motsatt betydelse hafva de under
Opp-, Upp- anförda sjönamnen. I alla händelser är sjönamnet
bildat af en alljudsform till den rot, som ingår i v. ligga, ieu.
leghö, hvartill släktingar anföras hos Prellwitz Et. wb. under
Vcx.scoc. — Fsv. *Le3ghir.
Lästern (Hermelin 1804) Lästringe sn, Rönö hd Sdml. Sjön
synes — åtminstone indirekt — ha gifvit socknen dess namn,
år 1408 skrifvet Lepstrunge (SD NS 2: 67). Detta utgår snarast
från en germansk stam laistr-, SOM möjligen är besläktad med
mht. lise 'leise'; i fråga om afledningen kunna Alstern, Salstern
ock Vänstern jämföras. Lsastrunge förhåller sig till Lästern som
nsv. Bölminge till det fsv. namnet på Bolmån eller sjön Bolmen
Små!., som Fyllinge till fsv. ånamnet Fulda, nu Fylleän (se
Fullhöfden), som fsv. Skutunge Uppl. till det fsv. namnet på
Skutån, som fsv. Utrunge, Ytringe till sjönamnet Uttran, som
fty. ortnamnen Bodungen, Madelungen, Thyrungen till flodTham Link. s. 17; jfr anf. arb. s. 1020.
Alvissimil v. 22, Grögalär v. 11(?). Om ordet se dock Wadstein
Ark. 15: 165.
4) Nordlander Sv. lm. XV. 2: 4.
Rygh NG 1: 263, Sn. E.
5) Jfr Rygh NG Indl. s. 29, 1: 305.
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namnen Bode, Madel ock Thyra o. s. v. Stundom, men icke
säkert alltid ha dessa ortnamn närmast afletts af släktnamn,
alltså kan Lmstrunge egentligen betyda 'Lästrungarnas, männens
från sjön Lästern gård eller by'. I alla händelser bar säkert
fsv. Nerdunga ock Neerdingia hundare bildats af sjönamnet
Närdingen (se art. nedan). Neardingia betyder 'männens från
Närdingen'. Jfr is!. Alpt-, Borg-, Breiällräingar, Breiävikingar
o. s. V.
Lödde å, se Juden.
Löf, Stora ock Lilla, löv? (Cederström Vrml. fiskev. nr 2050,
2051) Trankils sn, Nordmarks hd Vrml. Namnet hör sannolikt
till det i namn på nordiska vattendrag synnerligen vanliga
sv. löf, fsv. lov, is!. lauf n. 1 Norge finnas spår af ett fjordnamn Lauflr ock ett sjönamn Loyfir (se Rygh NG IV. 1: 152).
Ganska ofta uppträder där äfven älfnamnet Lauva, fno. Laufa
'löfälfven' i. Af samma ord kommer äfven sjönamnet Löfsjön2,
Löftjärn (GS 2 V 32), Löfvattnet (1. V 31), Löfgöl (4 Ö 35).
Se äfven Löften.
Löfsjön, se Löf.
Löften iör3ten2 (Rogberg o. Ruda s. 209 [1770], GS 3 Ö 39)
Ljuders ock Långasjö s:nar, Konga hd Smål. Ett ånamn *Lata
bör kanske förutsättes för den å i Gällinge, Idala ock Frillesås
s:nar Hall., som nu kallas Löftaån. Någon gård, efter hvilken
den kunnat uppkallas, är mig icke bekant; däremot finnes i
Stråvalla sn nära än ett Löftabro, hvilket namn är bildat med
ånamnet som första sammansättningsled. Stammen synes vara
densamma som i no. älfnamnet Loftinga, hvilket äfven ingår i ett
gårdnamn, som 1668 skrefs Lofftingsmoen (Rygh NG IV. 1: 22)§.
Ännu närmare i formellt afseende står no. gårdnamnet Lotten,
uttalat loifte, hvilket är det af v. laupa bildade no. loypt f.,
här sannolikt i betydelsen lobebane, glidebane (t. ex. för
timmer)' (Rygh NG IV. 1: 50). Det är dock naturligtvis osäkert,
om sjönamnet bör identifieras med detta gårdnamn i just denna
betydelse, ehuruväl det är sannolikt, att stammen i de båda
namnen är densamma. Man kunde tänka sig ett af ett älfnamn
Se Rygh NG 2: 295, 339, Elven. s. 140.
GS 2 ö 38 2 ggr, 1 V 36, 3 ö 36, 2 V 34, 5 ö 33 2 ggr,
1 V 32,1 ö 32,1 V31 2 ggr, 1 (3 31.
Jfr äfven Rygh Elven. s. 152.
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*lona bildat sjönamn *Lepte; i fråga om denna stam i vattendrags-

namn se iatlöpen. Man kunde i detta sammanhang äfven erinra
om det fht. ortnamnet Laufftinpach, anfört af Förstem. 2: 744.
Afledningen i *Lopte vore densamma som i sjönamnen Galton,
Halmten, Multen o. s. v. Föga sannolikt är däremot, att sjönamnet bör härledas ur det i namn på nordiska vattendrag
synnerligen vanliga sv. löf (se närmare Löf), snarast i så fall
genom förmedling af ett numera försvunnet älfnamn *Lova =
fno. Laufa, no. Lauva löfälfven', hvilket i Norge ganska ofta
förekommer. Om nu emellertid Löften är en utbildning af ett
fsv. älfnamn *Lopa, förhåller sig det förra till det senare som
namnet å sjön Östen till ösan (i förbindelse med sjön stående å).
— Med tanke på sjönamnet Barken kunde någon vilja ställa
ordet till ett för öfrigt i de nordiska språken icke uppvisat *left-,
isl. *lauft-, motsvarande flat. louft 'bark, bast'l; dock sväfvade
en dylik etymologi alltför mycket i luften. — Fsv. *Late.
Lögaren är, såsom redan Rqv. SSL 2: 145 m. fl. sett, en
genom missförstånd af svenska öfversättare uppkommen förvridning af den hos STURLUSON uppträdande benämningen på
Mälaren, Lögrinn, L2grinn, äfven skrifvet Loginn, Lauginn,
dat. (i) Leginum, d. v. s. best. form af isl. 12gr, hvarom utförligare afhandlats under Laggaren. En stam laug- (: laug f.
'bad, badvatten') ingår däremot, i no. sjönamnet Laugen (Rygh
NG Indl. s. 64, jfr samma förf. Elven. s. 139): Från Sverge har
jag antecknat Lögesjön (GS 1 V 33) ock två Lögtjärn2, alla tre
från Vrml. ock sålunda utan tvifvel att sammanhålla med de
no. namnen. Den fsv. formen har varit Loghasio o. s. v. = gårdnamnet Lögasiöö (1500) Lekeryds sn, Tveta hd Smål. 3 Men
intet som hälst skäl finnes att söka en sådan stam i namnet Lögaren, hvilket är ett appellativ med samma betydelse som sjönamnet Vättern o. s. v. — För kuriositetens skull må nämnas,
att J. WILDE ock PERINGSKIÖLD härleda namnet (Lögern) ur det
isl. mytiska namnet Loge4 ock åter andra af ty. lau 'lugn' ock
Detta är själft en dentalafiedning af den i sv. löf föreliggande
stammen; se Hirt Ablaut s. 135.
GS 1 V 32, 2 V 31.
Vadat. kl. jordeb. s. 88. — Besläktade f ht. ortnamn finnas hos
Förstem. 2: 945.
Dalin Svea rikes hist. 1: 76.
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ett garn 'sjö' l. Slutligen må hänvisas till Vänern, där en gammal .
hypotes omnämnes, enligt hvilken i Gefionssagan icke Mälaren,
utan Vänern åsyftats.
Lögnaren, se Lygnern.
Lönern lö3ner2n 1. lö4nern (Lo6ne VGL IV. 11: 3, i hdskr.
L N Lodhenee; Lönnern Tuneld [II] 5: 15, [1790], Lindskog
5: 240 [1816], GS 1 Ö 36; Lönern Lex. 5: 429) Fiflereds ock
Kylingareds s:nar, Redvägs hd Vg. : Lönnarp. Om nu det i
VOL IV ( anförda Lobo värkligen åsyftar sjön Lönern ock ej
Lonen, hvarom se närmare under detta ord, ha vi i den fsv.
formen en säker utgångspunkt för bedömmandet af detta namn.
Med afseende på bildningen är det likaledes i VOL IV omnämnda sjönamnet Strokne, Strukni, nu Stråken, närmast jämförligt. Afven erinras om sjönamnet Boren, hvilket i ortnamnet
Ekebyborna år 1336 lyder Borin ock Borne. Sannolikt föreligga här tre sjönamnsbildningar på ett suffixalt -in, hvilket
icke får betraktas som den suffigerade artikeln. Om formerna
på -no, -ni äro n-stamsutvidgningar eller dat. sg. af a-stammar,
kan ej afgöras. I senare fallet har formen Lönern utgått från
en dylik oblik kasus, hvarpå många exempel ofvan anförts.
Detta 'Lopin eller Lopne torde böra ställas till det fsv.
adj. 1oin, 1upen, sv. luden, hvars motsvarighet i isl. äfven
betyder 'gräsbevuxen' (Fr.2) : ieu. ludh 'växa'; jfr ty. dial. lodern
'yppig wachsen', flit. lota 'schössling'!. Samma vattendragsnamn
Lodhne ingår utan tvifvel i fsv. Lodhnauadh (SRP nr 2622
från 1392) Trögds hd Uppl. samt i fno. Lo5nakjQrr, nu Lönnekärr, gård i Sotenäs hd Bob.3. Om själländska ortnamn, som
innehålla adj. lodden (= isl. lobin), se Madsen Afn0 1863, s. 303.
Hit kan man äfven föra sjönamnen Lonnen, Lådingen samt
Ludden, det senare af sv. ludd, hvilket naturligtvis är besläktat
med isl. loäinn 4. Betydelsen är ungefär densamma som i det
vanliga sjönamnet Grässjön (se Gräsniangen); jfr äfven Oron,
Grosken.

Från betydelsens synpunkt mera tilltalande på grund af de
synnerligen många analogier, som erbjuda sig, vore visserligen
1)

Lex. 5:148.
2) Kluge Et wb.6 under lodern.
Anfört af Holmberg Boh.2 2: 126.
Bugge Ark. 10: 105 o. s. v.
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att föra det säkerligen urgamla namnet Lobe till ieu. V leut,
lut i lit. lutis 'storm', lutingas 'stormig', gr. ltSaacc 'raseri'
fslav. ljut% 'grym o. d.'1; men denna ordgrupp är
(<— 1.utiä)
för öfrigt, så vitt jag vet, ej företrädd inom det germanska
språkområdet.
Äfvenledes kunde man i den fsv. sjönamnsstammen lodhfinna en motsvarighet till stammen i fkelt. flodnamnen Lut-övä,
Lut-ösa, hvilka sannolikt innehålla ett subst. luta, jr. loth f.
'smuts, träsk' 2.
Utvecklingen af fsv. Lo5ne till Lönern har sannolikt försiggått under anslutning till trädnamnet lönn, hvilket enligt uppgift i trakten heter, lön, så mycket lättare som sjön, hvilken
skildras som synnerligen naturskön, är omgifven af löfskogsklädda stränder, å hvilka (vid den södra ändan) äfven lönnen
förekommer. Möjligen har ombildningen först ägt rum i gårdnamnet Lönnarp; jag tager nämligen för gifvet, att äfven detta
innehåller det gamla sjönamnet Lo5ne ock ej är sammansatt
med trädnamnet lönn. Jfr det förut nämnda bohuslänska gårdfno. Lo5nakjerr.
namnet Lönnekärr
Löningen lö3niBen2 (Widegren 2: 327 [1829], GS 2 Ö 35),
liten sjö i Ekeby sn, Göstrings hd Og. Ordet kommer väl af
trädnamnet lönn, hvarmed väl namnen Lönnsjön (Uppl., Tham
Ups. s. 10), Lönesjön (GS 1 V 38 Hall.) ock Lönntjärn (1 V
32 Vrml.) äro sammansatta. 1 så fall vore bildningen analog
med sjönamnet Eningen.
Löp-, äh.- ock sjönamnsstam, se Natlöpen.
Lören lö4ren eller lö4rn (Hermelin 1804, Tham Nyk. s. 18,
GS 4 Ö 33) Floda sn, Oppunda hd Sdml. : Lörstorp. Namnet
innehåller sannolikt en omljudsform af den fsv. vattendragsstam
Lor-, som uppvisats under Loren. Snarast har ån, som flyter
genom sjön, hetat *Lora, hvaraf ',mir är en la-afledning. Lörstorp har i så fall i fsv. tid kallats *Lorisporp, ock enstafvighetsakcenten i sjönamnet beror då på senare akcentförskjutning;
jfr t. ex. Dofvern (: fsv. Duvirsporp). Dock äro äfven andra
möjligheter tänkba ra 3.
Jfr Bernekei IF 10: 153.
Jfr Holder Acelt. sprachsch. 2: 351 f.
Har sjön hetat *Lopir ock gården *Impirsporp?
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-lösen, af adj. lös, fsv. los, isl. lauss o. s. v., ingår i sjönamnen Botten-, Dag-, Fisk-, Näfver-, Pors-, Vasslösen; se d. o.
Madkroken ma3dkro2ken, af allmogen vanligast uttalat
ma3kro2ken (Madekroken Romans karta [1689]1; Makroken.
Lotter e. 1750, jfr ofvan ; Matkroken Rogberg o. Ruda s. 272
[1770], Hermelin 1809, Sköldberg s. 115, Wieselgren 2: 881;
Madkroken. Lex. 6: 102, GS 3 Ö 38), stor sjö i Sjösås ock Nottebäcks s:nar, Uppvidinge hd Smål. Att dömma af den älst
uppvisade formen skulle första sammansättningsleden vara sv.
ma(d) f. 'sankt, jämnt ängsfält som öfversvämmas af vårflod;
kärräng', fda. mat? 'mad, sank mark' Sk. L., mht. mate, matte
'äng', motsvarande ett urgerm. "matro ock stående i afljudsförhållande till ags. mål), gen. mådwe, eng. meadow 'äng', af
samma rot som det på annat sätt bildade fht. nikt (ty. mahd f.),
ags. mEe5 n.2 Om emellertid sv. mad ingår i ordet, torde detta
vara i den äldre bet. 'äng', som de västgerm. språken uppvisa.
Jag antar detta icke därför att — enligt uppgift — numera
inga mader (i modern sv. mening) förekomma kring sjön, åtminstone i dess omedelbara närhet, utan därför att namnet sannolikt uppkommit på en tid, då betydelsen 'kärräng' icke ännu
utvecklats. För att nu namnet värkligen är bildat af sv. mad,
kunde den omständigheten tala, att detta ord hufvudsakligen
(eller uteslutande?2) förekommer i Götaland, i all synnerhet i Smål.
Med mad sammansatta sjönamn känner jag blott fyra: Madesjön (GS 3 Ö 39) : Madesjö i Madesjö sn Kim., hvilken socken
under medeltiden hette Madasiö4, alltså ett gammalt sjönamn;
vidare Madsjön (1 V 36) Vg. samt i Tosjö sn Skå.5, Madgölen
(3 Ö 40) Blek. ock Matjärn (1 V 36) Vg. Af samma ord kunde
möjligen fsv. Madhinge, Madhunge 6, nu Maä,ng, Baltaks sn Vg.,
härledas; dock är det väl sannolikast att här såsom i de flästa
fsv. namn på -ing, -unge ett patronyMikum ingår; se Hellqu.
Sv. ortn. på inge7. Slutligen äro åtskilliga skånska ortnamn
Enligt Wieselgren 2: 881.
Om de bikla orden se närmare Kluge Et. wb. under Mahd
ock Matte.
Rz s. 423 uppger dock, att odet är »allmänt»; jag känner det
emellertid ej från Svealand.
Styffe Un.2 s. 179.
5) Falkm. s. 73.
6) SRP nr 2729.o. s. v.
7) Göteb. högsk. årsskr. 1905.
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bildade af samma ordi. Jfr äfven fht. Madaha, Madibach, hvarom
Förstem. 2: 965.
Hvad •som emellertid trots allt talar emot en härledning af
sjönamnet från sv. mad, är den omständigheten, att man, därest
värkligen detta ord här inginge, hade svårt att förklara den
senare sammansättningsleden. Det ser därför ut, som om vi
redan i den älst uppvisade formen hade en folketymologisk ombildning af det namn Matkroken, hvilket senare uppträder i
litteraturen. Vare sig denna form beror på folketymologi eller
ej, har enligt min mening namnet afseende därpå, att i sjön
fångats »stor ock fet braxen» 2. Sjön skall enligt uppgift ännu
vara en god fisksjö3. Emellertid må framhållas, att namnet
sannolikt ursprungligen tillkommit blott en del af sjön, kanske
något särskilt utmärkt fiskeställe. Såsom flera gånger påpekats,
ha namn på större vattendrag, bärgsträckningar o. d. älst åsyftat
något mindre parti däraf ock sedermera öfverflyttats på hela området. Jag erinrar särskilt om det öländska Matkroken (Persnäs
sn), namn på en refvel, om hvilken Linné Öl. resa s. 113 meddelar,
att ban fått den uppgiften, att refveln kallades så af sin figur ock
»den båtnad, folket haft i forna tider af de °lyckade kvarlefvor,
då strandade skepp (tör hända) af böndren plundrades». I detta
sammanhang må inskjutas den anmärkningen, att i no. ett ord
matkrok finnes, som betyder 'en som er flink tul at forsyne
sig' Aas. Goda analogier äro för öfrigt sockennamnet Matmar
(så redan 1568), som enligt Nordlander Sv. turistför. årsskr.
1898, s. 99 f. säges ha fått sitt namn af en fiskrik tjärn, samt
Matforsen i Jämtland 4, hvilken af samme förf. antages vara
uppkallad efter det präktiga laxfiske, som där finnes. Liknande
orsak ligger nog äfven till grund för sjönamnen Maten, Matbyttan, Matlången, Matlöpen; jfr äfven Matfors, bruk i Medelpad, Matvik, hamn i Blek. I Norge finnas tämligen många
namn, som synas böra förklaras på analogt sätt; särskilt tjärnnamnet Matbrondene, som enligt Rygh NG 3: 224 har afseende
på det fiske, som där bedrifvits. Från Tyskland erinras om
Se Falkm. s. 72 f.; dock sannolikt icke alla där anförda. Jfr
äfven Afn0 1863, s. 229.
Rogberg o. Ruda s. 272 (1770).
Enligt en annan uppgift är dock detta icke fallet.
Matforssen 1556.
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det fht. ortnamnet Mazpah, hvars samhörighet med fht. maz
'cibus' Förstem. 2: 1009 dock är något böjd att betvifla. En
liknande betydelse förekommer äfven i sjönamnet Fatburen.
Äfvenledes må nämnas, att på grund af det ypperliga braxenfisket
sjön Misteln också kallats Herr-Öknas visthus. Samma tankegång ligger till grund för sjönamnet Nyttingen ock möjligen
äfven för Nistingen. En alldeles motsatt betydelse har däremot
sjönamnet Suiten.
Hvad senare leden beträffar, kan den ju ha afseende på
något i sjöns form; jfr de många under Krökingen anförda
namnen Kroksjön o. d., sjönamnet Vrången o. s. v. Sjön har
rätt många smala ock spetsiga näs ock uddar, som skjuta ut i
densamma. Emellertid är det snarast antagligt, att ett sbst.
matkrok 'krok där mat erhålles' ligger till grund. En bekant
till förf, trodde sig t. o. m. känna ett dylikt ord, men tycktes
icke anse det hafva gamla anor. Jag anser denna senare förklaring af sista sammansättningsleden så gott som säker på
grund af den förträffliga analogi, som erbjudes af namnet Gullkroken, hvarmed betecknas den östligaste delen af Kåkinds hd
Vg., närmare bestämt den välmående ock natursköna trakt, som
-omfattas af Fogelås socken kring Hjo. Det synes mig alltså
högst sannolikt, att ej häller det nämnda öländska Matkroken
har afseende på formen, utan att båda dessa namn förutsätta
ett appellativ matkrok.
I detta sammanhang må äfven nämnas, att Matkull, namn
på en mycket högt belägen gästgifvargård i Bärgs an, Norrvidinge hd Smål., säkerligen fått sitt namn däraf, att platsen
varit ett rasteställe, där reskosten tagits fram ock hästarna
fodrats. Namnet skrefs år 1419 Mathkulla (SD NS 3: 504).
Sålunda fingo t. ex. isl. D2gur5arti, INgur5arnes namn däraf,
att Au& djiiptäga efter sin ankomst till Hvammsfj2r6r där intog
sin frukost (isl. clgigurär, sv. da[g]var[cn, Landn., Eyrbyggja
saga).
Magdesjön, se Nogden.
Nagelungen ma3ge1ug2gen (Magelungen, se Landtm. Cont.
k. 1751, Hermelin 1802, Tham Sthm s. 289; Magelugnen GS 5
Ö 32) mellan Huddinge ock Brännkyrka s:nar, Svartlösa ock
-Sotholms h:der Sdml. Första sammansättningsleden innehåller
sannolikt sv. mage, fsv. maghi, hvilket ord äfven ingår i Mag-
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sjön», Magtjärn (GS 3 Ö 31); jfr Negern. Samma ursprung har det

ett par gånger förekommande no. magatiern 2. I samtliga dessa
namn har ordet afseende på formen. Jfr Våmmen samt öfversikten, där ett större antal sjönamn anföras, i hvilka namn på
kroppsdelar ingå. Senare leden är adj. lugn, fsv. lughn; jfr i
fråga om ljudutvecklingen Ungen, hvilket namn dock själft med
all sannolikhet har annat ursprung. Af adj. lugn äro äfven
sjönamnen Lygnen, Lygnern bildade.
Nagern ma4gern (GS 1 V 32, Cederström Vrml. flskev. nr
1250) Borgviks sn, G-rums hd, ock Värmskogs sn, Gillbärgs hd
Vrml. Namnet användes numera nästan aldrig af allmogen,
utan sjön kallas Öfverrudssjön. Då det emellertid någon gång
förekommer, har det akc. 1. Det är säkerligen icke bildat af
mage (se föreg. namn). Jag antager, att det är etymologiskt
identiskt med sv. adj. mager, fsv. magher, isl. magr, fht. magar o. s. v., dock i en äldre betydelse; jfr de besläktade fht.
småhi 'liten', isl. smår ds. (= sv. små)3 eller möjligen lit.
måsas 'liten'''. Namnet skulle alltså betyda 'lillsjön' i motsats
till den nära belägna betydligt större Värmeln, med hvilken den
står i förbindelse. På samma sätt kallas en i närheten af Storsjön (GS 2 Ö 33) Edsbärgs hd Nke liggande liten tjärn Magertjärn. Emellertid må nämnas, att en grundbetydelse 'liten, ringa'
för germ. adj. *ma3raz är något problematisk. I alla händelser har — att dömma af sjöarnas nuvarande form — icke den
betydelse 'lång, tunn', som vissa besläktade ord, t. ex. gr. tiax.p6;,
uppvisa, ingått i namnet. — I fråga om betydelsen jfr Besslingen, Lillen, Lisnan(?).
Maj(en)fors, Najsjön, se Bällen, Nteghin-.

Malen.
1). Stora ock Lilla, ma8len2 5 (i. maal Or mal8; St. Malen

GS 1 Ö 37), två sjöar i Sjötofta m. fl. s:nar, Kinds hd Vg., ock
GS 4 Ö 36, 4 Ö 33, 5 Ö 33 : Magsjones, 4 Ö 32, 3 Ö 31.
Se Rygh NG 1: 289. Dessutom användes ordet i Norge ganska
ofta i namn på instängda vikar; jfr Rygh NG Indl. s. 39.
Persson Wz. s. 10 f.
Kluge Et. wb. under mager. De båda etymologierna utesluta
naturligtvis hvarandra.
Akeentuppgiften är osäker.
SD 1: 30, VGL IV. 10 (Schlyt. uppl. s. 289). Sehlyt. VGL s.
663 öfversätter Mal med »ett ställe i Västbo härad af Småland, på
Sv. /andsm. XX. x.
25

G
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Båraryds sn, Västbo hd Små!. : Malsbo; den senare å GS Ö 1
37 kallad Lilla Mörkemalen; i trakten vanligast benämnda
Stor- ock Lillmalen (se dessa ord). Det i VGL IV. 10 anförda
ma(a)1 syftar tydligen på Lillmalen. Den å, som förbinder
denna sjö med Illeråsjön, har — som jag under Minnen uppi fsv. tid hetat Se3nda (: sand), alltså med en betydelse,
visat
som kommer den hos Malen nära.
mailn (St. Malen Hermelin 1803; Malen GS 2 Ö 32)
Grythytte sn, Grythytte bärgsl. Vstml.
Samma namn bäres eller har antagligen burits af den
sjö, som å GS 4 Ö 31 kallas Malens(jön) Löfsta sn, Simtuna
hd Vstml.
Namnet innehåller sv. dial. mal m. 'groft grus ock småstenar vid stranden af haf, sjö eller å; en sådan stenig strand eller
plats vid sjö eller flod' (Rz s. 426), is!. mo. f. (gen. malar)
dynge, vold bestaaende af smaadele' Fr.,, no. moVen banka
af smaasten' Aas. Samma ord ingår äfven i sjönamnen *Maling(en),
Maljen ock Malsnaren 2. Vidare må jämföras Malsjön (GS
1 V 36 Vg.), hvilken på grund af gårdnamnet Malryd kan antagas i äldre tider ha haft ett osammansatt namn. Säkert är dock
icke detta antagande, ty sjön ock gården kunna af samma
naturförhållanden parallellt hafva erhållit sina namn. Jfr ytterligare : Malsjön (GS 4 Ö 32 Sdml. : Malsjöbråte, 4 Ö 31 Uppl.,
vidare i Osby ock Vankifva s:nar Skå.1 samt Vrm1.2), Maletjärn
(GS 1 V 33 Dalsl.); i Norge sjön Malungen (jfr *Maling[en]),
hvilket Rygh NG 3: 146 ställer till det etymologiskt identiska
fno. m21, ock fjorden Malangr3. Ett af samma ord bildat vattendragsnamn föreligger äfven i fsv. sockennamnet Malbeak (1237)4,
nu Malmbäck Västra hd Smål., år 1593 skrifvet Malmbeck 5.
Namnet syftar väl på den förbi kyrkan flytande bäcken, ock ombildningen till Malmbäck kan bero på att malm funnits ock ännu
forna gränsen af Västergötland ock Finveden». Att det närmare bestämt är sjön (Stora) Malen SOM åsyftas, anser jag höjt öfver allt
tvifvel.
2) Fernow s. 16.
1) Falkm. s. 73.
Rygh Stud. s. 77. Det är dock osäkert: det kan vara ett fno.
Malangr; det torde emellertid böra föras hit.
Styffe Un.1 s. 157.
Wieselgren 3: 292, 293.
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finnes i densamma 1; jfr dock äfven fsv. malmber 'sand' (alltså
ett synonym till rna]), hvilket i alla händelser gifvit anledning till ombildningen af sjönamnen "Maling(en) till Malmsjön
ock fsv. Malbergha, Malbeargha (dels i Häfverö sn Upp]. ock
dels i Västermo sn Sdml.) till Maimbärga2; jfr äfven under
Ntilmingen. Ordet är för öfrigt ganska vanligt i gårdnamu o. d.,
t. ex. sockennamnet Nordmaling Vbtn, år 1535 skrifvet Normalingh (Höjer 3: 293; den rådande jordmånen i socknen är
sand), ock Malung Dal. (så 1417)3; ex. från Skåne har Falkm.
s. 73. En afljudsform till mal, motsvarande isl. melr, ligger till
grund för sjönamnet Mälaren, ock en m-afiedning af samma
rot uppträder i sjönamnen Malmen, Mälmingen o. s. v.; jfr
äfven Mjälldrängen. I fråga om betydelsen jfr under Grann,
Grindeln, Gröeken, Sännen. — Från de ofvannämnda sjönamnen
bör Malasjön, Ryssby sn, Sunnerbo hd Smål., skiljas: det har
enligt Wieselgren 2: 193 sitt namn från fisken ma14. — Fsv.
Mal. Uttalet med alle. 2 beror sålunda på akeentförskjutning.
*Naling(en), fsv. *Malinger, har varit namnet på den sjö,
som enligt GS 4 Ö 33 nu kallas Malmsjön, St. Malms sn, Oppunda hd Sdml. : malmsås, maimsnils. Det måste nämligen
enligt min mening vara denna gård Malmsås som i ep handling från år 15635 kallas Malingsås ock som uppgifves ligga i
St. Malms sn, Oppunda hd: någon så benämnd gård finnes numera icke i socknen. Att ortnamn sammansatta med mal 'sandbank o. d.' ombildats i anslutning till fsv. ma1mber 'sand', är
icke ovanligt: under Malen har jag anfört ett par sådana exempel; jfr äfven Mälmingen. Af sjönamnet *Malinger har Malingsås,
fsv. *Malings asa, bildats som Greeksåsar, Lyäsa, fsv. Lyghnia asa, Yngla asom o. s. v. : resp. Greeken, Lyen, Lygnen,
Yngen o. s. v. Det är för öfrigt så gott som identiskt med no.
sjönamnet Malungen (se Malen ock jfr äfven Marlingen). I fråga
om bildningen är sjönamnet Grytingen närmast att jämföra :
dock kan ordet äfven tänkas innehålla ett -under (jfr Hulingen).
Möjligt är för öfrigt, att Malingsås är en ombildning af ett
Wieselgren 3: 292, 293.
SD NS 2: 185, 819.
3) StyfEe Un.2 s. 259.
Detta ord är ej etymologiskt besläktat med mal 'sand'; se Hellqn.
Språkvet. sällsk. förh. 1891--94, s. 12.
Erik XIV:s nämnds dombok s. 81.
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äldre *Maligsås; jfr ä.-nsv. Malingssanda
Maligssanda : fsv.
sjönamnet *maligher, växlande med *Malghe, ock se utförligare
under lilaljen. Som sjön är belägen i St. Malms sn, har ombildningen snarast skett under anslutning till detta namn, som år
1314 skrefs Malm (SD 3: 152) ock innehåller fsv. malmber m.
'sand': slätten vid St. Malms kyrka är öfversållad af fin sand.
— En sjö Malingen finnes i Grangärde tingsl. Dalarna.
Maljen mal4jen (Malgen Brooeman 2: 94 [1760], Hermelin
1810, GS 3 Ö 35) Malexanders sn, Ydre hd Og. : Maijeryd, år
1599 skrifvet Malierid1. Efter sjön är äfven socknen uppkallad.
Namnet å densamma skrefs år 1345 Malghasandr (SD V), 1391,
1401 ock 1461 Malghasanda, 1363 Maligicsanda, 1405 Maleasanda,
1502 ock 1643 Malingsanda, 1531 Malingzsanda, 1539 Maliasande; 1551 Malixåånder ock Malgasånda, 1565, 1597 ock 1760
Malexander, 1571 Mangsanda, 1613 Malasanda, 1810 Malexanda
ock Malexander 2 ; jfr äfven skrifniugen Mariesan.da (1599)1.
Af denna lista äfvensom af gårdnamnet Maljeryd framgår, att
sjön i fsv. tid hetat 'Malghe. Detta ord är, såsom redan
s. 227 antytts, svag form till ett adj. *maligher, *malugher
'sandig o. d.', bildat af det under Malen behandlade sbst. mal
på samma sätt som sandig af sand, grusig af grus; jfr för
öfrigt Gröeken (: isl. grjåtugr), Skärjen. Namnet *Malghe o. d.
har uppkommit ur förbindelser af samma art som t. ex. fht.
Hamariginpah 'vid den steniga bäcken' af adj. "hamarae 'stenig' 3. Men därjämte har sjön burit namnet *Maligher eller den
starka formen af adj. Detta framgår af den redan 1363 uppträdande formen Maligxsanda. Om man nu därjämte observerar,
att den senare leden år 1345 ändas på -r4, kan man knappast
med Nor. Sv. lm. VI. 5: 21 m. fl. anse sockennamnet Malexander
bero på någon slags förvrängning: det är tvärtom en fullt ljudlagsenlig utveckling af den äldre form, i hvilken sjönamnet
*Maligher ingår. I formerna på Maling- föreligger däremot en,
om ock föga genomgripande ombildning; jfr Nalingen, där möjligen en liknande ombildning uppträder.
I handling aftryckt hos Rääf 1: 352.
Ridderstad Og. 2: 6, Forssell Sverige 1571, s. 226, Rääf 4: 273,
Sidenbladla Härads- o. sockenn. s. 81
Jfr Kögel PBB 14: 106.
Detta r motsvarar nominativändelsen i fsv. sanden
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Sockennamnet betyder alltså 'sandmon (1. dyl.) vid sjön
Maljen'1 ock kan sålunda icke betraktas som en tautologisk
bildning i vanlig bemärkelse. Jfr med afseende på bildningen
Horjesand : sjönamnet Horjen. I socknen förekommer ren sandmo
mera än annorstädes2 , i synnerhet kring Kyrk- eller Malexandersviken (af Sommen). Det förefaller mig för öfrigt mycket möjligt, att äfven denna vik burit samma namn som den här behandlade sjön. Se vidare Malen3. — Fsv. *Malghe ock *Maligher.
Enstafvighetsakcenten måste sålunda bero på ombildning i senare
tider; jfr t. ex. Gorjen, Staden (med akc. 1 jämte 2), Soljen.
Malmen mal4men (Hermelin 1804, GS 4 Ö 33) Floda sn,
Oppunda hd Sdml. Sjön har enligt min mening i äldre tid
hetat Örlängen; sitt nuvarande namn har den fått på grund af
sin belägenhet nära Gölstugu malmfält. Sjönamn sammansatta
med malm äro synnerligen vanliga, men i de flästa af dem
torde det vara fsv. malmber i den äldre bet. 'sand' som ingår;
jfr sjönamnen Långmalmen, Stenmalmen, Örmalmen, Malmingen, Mälmingen, Malmsjön4. I Norge förekommer äfven namnet
Maimsjoen 2. Säkert förekommer bet. 'sand' i namnet å socknarna Malma Vstm1.6, där jordmånen mäst är sand ock mojord 7, ock Sdm1.8, där förhållandet är enahanda% samt Malmö,
Malmhaugar, fda. Malmöughe. Af gårdnamnet Malma
kommer sjönamnet Maimasjön (GS 4 Ö 33 Sdml.). I fråga
Det betyder icke — såsom Norrby Sv. lm. XIX. 4: 4 antager
— 'sandstranden.'
Tham Link. s. 996.
Det finnes alls ingen anledning att sammanställa namnet med
de lillryska flodnamnen Molö&ra ock Molo:Såna, ehuruväl dessa utgå
från en stam molk- (: serb. mlaka 'pöl, fuktig äng'; jfr Torbiörnsson
Liquidametath. s. 86).
GS 3 ö 40 Blek., 4 ö 34, 4 ö 33 : Malmsnas, Malmsas
(denna sistnämnda sjö har i äldre tider hetat "Malingher eller *Maligher,
hvadan det nuvarande namnet beror på yngre ombildning efter sockennamnet Malm? : malmber 'sand', se Malingen); vidare GS 5 ö 33 :
Malmtorp (sålunda i äldre lid möjligen ett osammansatt namn, såvida
ej här parallellbildningar af samma grundord föreligga), 5 ö 32 Sdml.,
6 ö 31 Uppl. samt i Vidsjö sn Skå. (Falkm. s 215).
Rygh NG Indl. s. 67, nHist. tidsskr. 1: 100.
7) Tham Vest. s. 141.
Så 1411 (Styffe Un.2 s. 251).
9) Tham Nyk. s. 352.
8) Så 1402 (Styffe Un.2 s. 236).
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om betydelsen 'myrmalmssjön o. d.' jfr Erlången, Järngården,
Kopparen, lrtingen. Betydelsen 'sandsjön' ha t. ex. sjönamnen
Malen, *Maling(en), Maljen, Mälaren — samtliga rotbesläktade
med fsv. malmber 'sand' — Sännen m. fl. m. fl.

Malmingen.
mal3migen2 (Hermelin 1818, GS 3 Ö 36) Frödinge sn,
Sevedes hd Kim.
se Nälmingen.
Namnet kommer af fsv. malmber, väl i betydelsen 'sand';
se Malmen. I fråga om bildningen se Mälmingen ock jfr Grytingen, Steningen.
Nalsnan ma3lsnan2 (G-S 4 Ö 33), liten sjö i Forsa sn,
Villåttinge hd Sdml. : Malsna. Sannolikt innehåller namnet en
afledning af mal 'grus o. d.', hvarom se närmare under Malen.
Samma ord ingår nog också i namnet å den vid sjön Uren (se
nedan) belägna gården Malstanäs. Om ordets bildning se här
nedan under malsnaren.
Halsnaren masisnar2n.
(mignan,) (Hermelin 1804, GS 4 Ö 33) Gryts sil, Daga
hd Sdml.
(Tham Nyk. s. 156, GS 4 Ö 32) Kärnbo sn, Selebo hd
Sdml. : Malsjötorp, Malsjötjärn.
Att dömma af ortnatnnen synes Malsnaren 2 vara en utbildning af ett äldre *malsjön, *Malsen i anslutning till namnet
på den närbelägna ock större visnaren, hvars s synes tillhöra
stammen. För detta antagande talar också, att omkring 1/2
mil från Malsnaren en sjö malsjön är belägen. På samma sätt
synes Kolsnaren i fråga om afledningen ha på,värkats af Tisnaren. Att sjönamnen Malsnaren 1 ock Malsnan på liknande
sätt ombildats, tror jag dock ej: det säkerligen gamla gårdnamnet Malsna (: Malsnan) synes ej tala för ett dylikt antagande; jfr no. Malsaaen, som Rygh Elven. s. 153 med tvekan
ställer till dessa namn.
langen ock Mången.
1) mog3gen eller ofta magen' (Mången Fernow s. 16
[1773], GS 1 0 32) Nyeds sn, Nyeds hd Vrml. : Mången, Mångshyttan, Mångstorp.
1)

Uttalas så sannolikt hufvudsakligen af allmogen.
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mag4gen (nungn) (Mången Lotter c. 1750; Mangen Hermelin 1808, GS 1 V 31, Höjers karta) till större delen inom Gräsmarks sn, Fryksdals hd Vrml. : Mangen.
mag3gen2 (minan) eller enligt annan uppgift magen
(Mången Lotter c. 1750; Mangon GS 1 V 31, Höjers karta)
Mangskogs sn, Jösse hd Vrml. Af sjönamnet är namnet å den i
sjön utfallande Mangsälfven bildat, äfvensom sockennamnet
Mangskog, stundom felaktigt skrifvet Magneskog, icke uppvisat i fsv. tid'.
mog4gen (Mången Lotter c. 1750, Hermelin 1803, GS 2
ö 31) Hällefors sn, Grythytte bärgsl. Vstml.; jfr Agen, Mångsagera.
sannolikt mag4gen (Hermelin 1808) Fryksände sn, Fryksdals hd Vrml. : Mangen.
i sammansättningarna Gräsmangen Vrml,, Vekmangen Og.
Hit hör vidare Mangsjön (Hermelin 1808) Dalby sn, Alfdals hd Vrml. Namnet Mangon förekommer äfven i Norge som
benämning på ett större antal sjöar; dessutom finnes ett fno.
älfnamn Manga 2. Den fno. sjönamnsformen har varit svag,
alltså Mangi3; i Sverge har man åtminstone i de flästa fall
att utgå från ett *Mang-. Stammen är densamma, som ingår i
no. mang 'blandning, röra' Aas., fsax. ~glan, ty. meugen
0. s. v., ett släktskapsförhållande som anses möjligt af Rygh
NG 3: 64. En omljudd form af denna stam är det fno. älfnamnet *Mene. Af en afljudsform ming- kommer kanske det anf.
arb. 1: 291 anförda fno. älfnamnet Minga. Betydelsen är alltså
ungefär densamma, som antagits för Mäskaren; jfr äfven isl.
älfnamnet Manda5. Uttalet mag4gen är i de trakter, där det
förekommer, ljudlagsenligt för mog4gen: jfr Rangen, Sången 1
(Sangen).
•
Karen ma4ren.
1) (Hermelin 1818, GS 3 Ö 37) Mörlunda sn, Aspelands hd
Blm.; nära sjöarna Rune-, Hälle-, Medelmaren.
Jfr Höjer 1: 485.
Rygh NG 3: 64, 183, 289, 296, Elven. s. 153f.
Namnet anföres redan i biskop Eysteins jordebok, hvadan det
knappast kan återföras på ett äldre magn- (Rygh NG 2: 167).
5) Rygh NG 1: 38.
Rygh NG 3: 215.
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(GS 4 Ö 37), lång, smal sjö i Misterhults sn, Tunaläna
hd, ock Hjorteds sn, S. Tjusts hd Kim.; snarast en vik af Gåsfjärden.
(GS 4 Ö 36) Västerviks sn, S. Tjusts hd Kim., vid
Gamlebyviken : Marsbäoken, Marnäs.
(GS 4 Ö 36) Västrums sn, S. Tjusts hd Kim., vid södra
ändan af Värkebäcksviken.
(GS 4 Ö 36) Gladhammars sn, S. Tjusts hd Blm., vid
norra ändan af Värkebäcksviken.
(Rääf 5: 2) Askeryds sn, Ydre hd Og.
(Tuneld [I] 2: 8 [1786]) Sdml.; för öfrigt mig obekant.
.8) Norra ock Södra (Cederström Vrml. fiskev. nr 422, 423),
Väse sn, Väse hd Vrml.
9) i sammansättningarna Göte-, Hulte-, Hälle-, Mellanmaren Kim. (ock Älmaren?); dessutom i åtskilliga sammansättningar från Uppl. : Limaren, Rönmaren, Strömaren?, Ösmaren; jfr livismaren.
Från GS 4 Ö 27 Häls.' har jag antecknat Marn, liten sjö.
nära hafvet. Som synes, äro de allra flästa af ofvannämnda
sjöar belägna i omedelbar närhet af saltsjön. Då detta ickekan bero på en tillfällighet, är det tydligt, att i namnen å åtskilliga af dem det är den betydelse af haf som skimrar igenom, hvilken uppträder i fsv. mar n. (se Södw.), isl. marr m.,
fsax. mri f., ags. mere m., fht. mani n., ty. meer, lat. mare,
lit. pl. måres 'haff', fslav. morje 'haf', ir. muir 0. s. v.2 I vissa
trakter af Finl. kallas grunda ock gyttjiga hafsvikar mar Rz.
Betydelsen 'hafsvik, fjord' har äfven fno. marr, då det ingår
som senare led i fao. fjordnamn, hvarom se Rygh Stud. ss. 34,
67. I de långt från hafvet belägna sjöarna 1 ock 6 är naturligtvis betydelsen en annan: snarast 'insjö' i 1 ock därunder anförda
sammansättningar eller 'träskartad insjö' såsom kanske i 6 ock
Orten faller utom området för denna afhandling.
OM ordet se för öfrigt Kluge Et. wb., Uhlenbeck Et. wb. d.
*hind. spr. s. 218, Nor. Sv. etym. s. 54, Fick, 2: 36, 217. Den motsvarande slaviska stammen mor- ingår i det mähriska flodnamnet Morava, biflod till Donau (i ty. form March), hvaraf äfven Mähren; se
Egli Nom. geogr. ock där citerad litteratur. Jfr vidare det af detta
ord bildade polska po-morze 'kustland' = Pommern, kelt. (P)armorica,
'Bretagne' o. s. v.
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sannolikt flera nedan uppräknade sammansättningar. Beträffande den första betydelsen må nämnas, att enligt Förstem.
2: 982 i no.rdvästra Tyskland ock Holland små sjöar ännu kallas
meer, ock beträffande den andra, att ordet mar enligt Rz betyder 'kärr, moras' i Og. (o. Häls.) samt enligt Schagerström
Ord!. öfver Vätötn. (Sv. lm. X. 1) 'litet träsk'. Denna senare betydelse torde som nämnt snarast ingå i flertalet af följande sjönamn': Maresjön (GS 1 V 37), Marsjön2, Martjärn3, alltså ex.
från Vg. Dals!. Vrml. Sdml. ock Uppl. Betydelsen är sålunda
ungefär densamma som i Kärrsjön (se Kärrlången). Ett no.
gårdnamn Marsioen anföres af Rygh NG 3: 387; men detta är
RYGII snarast böjd att föra till mei. (se Haien). Emellertid må
nämnas, att man i dessa sammansättningar äfven har anledning
att söka fsv. mar, isi. marr 'häst'. Hit hör väl t. ex. fsv.
sockennamnet Marbeek Vg. ock Små!.; jfr fno. älfnamner Mara,
hvaraf sjönamnet *Meringr (se märlingen). En afljudsform till
Maren, mör, ingår i sjönamnet Moren. I fråga om namnets
appellativiska betydelse äro t. ex. sjönamnen Afven, Elon, Naten,
Vättern att jämföra.
Marlingen ma3rliBen4 (Tham Link. s. 911 samt enl. jordeboken), liten sjö i Tjällmo sn, Finspånga läns hd Og. : Marlingstorp. Namnet härrör sannolikt af ett äldre maling- (Malung-) ock är sålunda identiskt med det ofvan behandlade *Maling(en). Jfr Börlingen, Märlingen, Milen 1, skrifvet Närlen,
Tolen 7.
Matbyttan mastbythan (GS 20 31), ytterst liten vattensamling i Grythytte sn, Grythytte bärgsl. Vstml.; af sv. matbytta. Namnet, som säkerligen är rätt ungt, är väl snarast ett
på formen syftande jämförelsenamn; jfr t. ex. sjönamnen Halttron, Kistevattnet o. s. v. Första leden har sannolikt till uppgift att uttrycka fiskrikedom 1. dyl.; jfr no. Matmoraaen (se
Bugge Elven. s. 326) ock se särskilt Madkroken. I fråga om
bildningen erinras om sjönamnen Eldmörjan ock Oxögat.
Man kan naturligtvis äfven, ehuru med ringa fog, tänka på fsv.
-mar i Svea-, Alamar; jfr Nor. Sv. etym. s. 54.
GS 1 V 37, 1 ö 36, 1 V 34, 2 V 34, 3 Ö 33 : Mars», 4
33, 5 Ö 33, 4 Ö 32, 6 Ö 30.
GS 2 V 33, 1 V 32, 2 Ö31.
Uttalas enligt uppgift med »sväfvande tjockt 1 eller rl».
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Maten (SGU Aa 17: 41), antagligen liten sjö i Gryts sn,
Daga hd Sdml.; mig för öfrigt obekant. I fråga om betydelsen
se Nadkroken.
Fsv. Nathkulla, nsv. Matkull, gårdnamn, se under Madkroken.
Matkroken, se Nadkroken.
Illatlången ma3t1og2gen (m4thigan) (Matlång Lotter c. 1750;
Matlången Tuneld [II] 5: 105 [1790], GS 2 Ö 32), lång ock
smal sjö i Lungsunds sn, Filipstads bärgsl. Vrml. : Matlången,
år 15901, 1672 Matlången 2, år 1648 Matlanger3. 1 fråga om
första sammansättningsleden samt namnets betydelse se Madkroken; om den senare Lången.
llIatlöpen väl ma3t1ö2pen (Cederström Vrml. fiskev. nr 1024)
Östmarks sn, Ö. Fryksdals hd Vrml. CEDERSTRÖM anmärker
särskilt, att den fisk, som här fångas, är fet. Första leden är
alltså säkerligen sv. mat; se utförligt under Nadkroken. Senare
leden hör till en i nordiska vattendragsnamn icke ovanlig stam
löp-. Denna förekommer i det af Rygh NG 1: 264 ponerade
fno. sundnamnet *Loypir (*Hloypir) samt utom Norden i det fht.
fiodnamnet Louffa4. I betraktande af de ytterst talrika fall,
där dalnamn äro sammansatta med namn på åar ock älfvar,
är det vidare sannolikt, att ett fsv. ånamn *Lopa ingår i fsv.
Lopedal (SD 5: 583 från c. 1350), nu Löpdal Säby sn Vstml.
Nära gården flyter ett numera oansenligt vattendrag. Om hithörande ord se för öfrigt Löften. Stammen hör väl hufvudsakligen hemma i älfnatnn ock betecknar raskt vattenlopp 1. dyl.;
jfr Skunderu.
Medelmaren me3delma2ren (Mellanmaren GS 3 Ö 37) Tveta
sn, Aspelands hd Kim., mellan sjöarna Maren ock Hällemaren;
i närheten ligger äfven Huitemaren. Namnet är bildat af fsv.
medhel- <-• äldre mipal- (jfr t. ex. fsv. mipalhaghi 'mellan hage')
ock sjönamnet Maren. Betydelsen är sålunda densamma som i
Medelsjön (GS 2 Ö 40 Blek.). Af samma stam komma äfven
Norask. ark. 2: 443; normaliserad form?
Filipstads dödbok (enl. fil. dr G. KALLSTENIUS).
8) Norask. ark. 2: 775; jfr Maattlongs hammar i en grufverelation 1658 (enl. fil. dr G. KALLSTENIUS).
4) Förstem. 2: 744.
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under Neliugen anförda sjönamn. Utan 1-afledning förekommer
den äfven i sjönamnet Mien.
Nedgölingen väl me3jö2liBen (Medjölingen GS 2 V 35),
liten sjö i Ucklums sn, Inlands Nordre hd Boh. Första leden
är fsv. midh- 'medel-, mellan) : miper ; se närmare under Mien.
Senare leden är en afledning af sv. göl, fsv. gyl; se Göljan ock
jfr Trigölingen. ,
Nidingen me31igen2 (Björkviks sn s. 16 [1823], GS 4 Ö 34)
Björkviks sn, Jönåkers hd Sdml. : Me(d)linge. Sjön är belägen
mitt emellan sjöarna Enaren ock Yxtasjön. Den fsv. formen af
sjönamnet har varit Miplinger, således samma form (möjligen
så när som på sufflxvokalen) som bevisligen ligger till grund
för det sjönamn, hvilket nedan behandlas under Nellingen. Namnet är en afledning af stammen min- (se Mien) eller det likabetydande fsv. mipal- (se Medeimaren) ock identiskt med fno.
mialingr, som användes för att beteckna ställen belägna mellan
två andra, ock äfven uppträder som sjönamn 2. Gårdnamnet
har bildats af sjönamnet; jfr t. ex. under Tysslingen ock se
närmare under afd. IV ock min afhandling om ortnamn på
-inge.
Samma namn har kanske äfven burits af en tredje sjö,
nämligen den som å GS 3 Ö 31 kallats Melingesjön : Melinge
Västanfors sn, Norbärgs bärgsl. Vstml. Gårdnamnet skrifves år
1400 Midlinge (SRP nr 3069). Dock är detta senare fall icke
säkert: här kan likasåväl det patronymikum *Midhlinger ingå,
som man i alla händelser har att söka i fsv. Midhlinge (-thSRP nr 769, -d- amt arb. nr 1542), nu Mellinge Frötuna sn
Uppl. 3, samt i andra ortnamn anförda af Lundgr. Fsv. personn.
på -ing s. 15.
Samma stam som i Melingen ligger äfven till grund för
sjönamnen Mellsåkern, Mäljut(t)en, Mellsjön (GS 1 Ö 32 Vrml.),
Melltjärn (1 V 32 Vrml., säkerligen af fsv. Mal- 4), Millsj ön
(2 Ö 32 Vstml.) mellan Dam- ock Mosjöarna, vidare för de med
Se Fr.2 ock Rygh NG 14: 296.
Rygh NG 15: 299; jfr Elven. s. 159.
Se mitt arbete om ortnamnen på -inge.
Mtedilgarde
f sv. Ma3d11a1by, Mallgården
Jfr Mällby
o. s. v.; se SD NS II reg., där sju gårdar med dessa fsv. ock nsv.
namn anföras.
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mellan sammansatta såsom Mellanvålen, Mellansjön', Mellantjärn, samtliga på grund af sitt läge mellan tvänne sjöar. Med
afseende på afledningen jfr Nedingen, Öfvingen.
Nellanmaren, se Medelmaren.

Nellansvan, se Svan.
Nellantjutten, se Mäljut(Den.
Mellantvären mäl3lantvär2n (GS 3 Ö 33) Bågna sn, Finspånga läns hd Og., vid sjön Långtvären; se d. o. ock Melingen.
Nellanvälen, antagligen mäl3lanvä2len (GS 3 Ö 31) Heds
sn, Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml., mellan Norra ock Södra
Vålen; se Melingen ock Vålm
Nellingen (Mellingen Hermelin 1810; Mellmingen Widegren 1: 597 [1818], väl tryckfel). Åtvids sn, Bankekinds hd Og.,
är ej till finnandes å GS 3 0 35, ej häller har jag erhållit
någon uppgift om densamma. Om hvar den emellertid legat.
vittnar gårdsnamnet Mellingsbo, hvilket enligt uppgift uttalas
mä3hgsbo2 3. Med all sannolikhet är det nu, såsom också förmenas i SD NS II Reg., denna gärd som 1413 kallas i Midhlungsbothum (SD NS 2: 731), ock enligt min mening äfven densamma,
som i afskriften af det under Meshatten omtalade dokumentet
från 1320 heter Mellnungxboda. Sjön har alltså hetat Miplunger
(Miplinger) liksom de under Melingen omnämnda sjöarna. Den
har varit belägen mellan sjöarna Glan ock Örn. Jag kan sålunda ej dela LUNDGRENS i Personn. på -ing s. 15 uttalade mening,
att i namnet ett personnamn Midhlung, Midhling skulle ingå4.
Nellsåken väl märså2ken 5 (Mellsåkern GS 1 Ö 36) Toarps
sn, Ås hd Vg., nära sjön Såken. Om härledningen se Melingen
ock Såken.

Neseln, se Måseln.
Meshatten me3shat2ten (GS 2 Ö 31) Hjulsjö sn, Grythytte
bärgsl. Vstml. : Meshattetorp. Samma namn ingår tydligen i
GS 2 ö 39, 1 ö 38, 4 ö 34, 2 ö 31.
GS 2 Ö 31,. Af allmogen användas möjligen i dessa namn delvis
andra former, såsom mell-, mall-.
Min meddelare skrifver rl med båge under ock har därmed velat
uttrycka s. k. tjockt 1.
LUNDGRENS sammanställning med fht. Madalo, Madelo mötes
också af formella svårigheter.
Jag har icke erhållit uppgift om huruvida uttalet är me131 eller
ma131. Senare leden lyder -säken ock ej såsom å GS -säkern.
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Mesattesund Lagunda Uppl. ock Mesattebo Norunda Uppl.,
anförda af Öman Nerikes alleh. 1899, s. 89, som för de tre
namnen med orätt förmodar finskt ursprung.
Ännu närmare gårdnamnet Meshattetorp kommer det fsv.
gårdnamnet Messheettotorp, hvilket uppträder i en af SD 5: 440
noten omtalad afskrift af ett år 1320 daterat dokument (denna
afskrift är enl. SD behäftad med många läsfel). Hvar gården
Messheettotorp varit belägen, angifves ej. Men då de i samma
dokument nämnda gårdarna tydligen äro eller varit belägna i
Åtvids, Grebo eller Björsäters s:nar Og., är det klart, att äfven
Messhwttotorp måste förläggas dit. Så måste efter min mening
Mellnungxboda identifieras med fsv. Midhlungsbotha, nu Mellingsbo i Åtvids sn (se Meningen), Ingmundatorp med Ingelstorp, Alsyorum(askog) med Alserum, Sundabode med Sunnebo,
Edhe med Ed, Kaluidzbode med Kafvelsbo, /Engiafieell med
Ängsfall' — alla i samma socken. Vissa andra af de i dokumentet nämnda gårdarna återfinner jag i angränsande socknar,
t. ex. Dala, nu Dala, Stekijo, nu Stäckö, Tholsstorp, DU Tonstorp, Ondatorp, nu Önstorp, Marbeek, nu Målbäck (jfr SRP
3: 87), alla i Grebo; Tidalseeter, nu Tegelsäter (se Teden), Brutee,
nu Bråta, Kleckotorp, nu Klacketorp, Flostbeek, nu Höstbäck,
Myrkadal, nu Mörkedal, Walsumga(skoge), nu Valsinge, Missmoyie (felskrifning!), nu Missmyra, Botawijk, nu Båtvik, Soluika,
nu Solvik, Vbbatorp, nu Ubbetorp, Se3tter, nu Säter, Boomantztorp, nu Bomelstorp, Franunxbode, nu Frängsbo, Germundaboda, nu Germundeboda, alla i Björsäters sn. Efter den ordning, i hvilken namnen förekomma, har säkerligen Measheattotorp legat i sistnämnda socken ock har sålunda intet att skaffa
med det Meshattetorp, som ingår i vårt sjönamn.
Det fsv. gårdnamnet Mes(s)heettotorp gör oss emellertid
den stora tjänsten att lemna oss förklaringen till sjönamnet
Meshatten. Det förra är nämligen tydligen sammansatt med
det i folkmål förekommande fågelnamnet meshätta 'parus palustris', anfört af Rz s. 437. Säkerligen är meshatt en variant
till detta fågelnamn ock sjönamnet sålunda till betydelse att
jämföra med Alten, Anden, Gåsen(?), Hägern, Kråken, Svan, fno.
älfnamnen Tita, Ugla o. s. y. Ett älfnatnn Meis, som innehåller
1)

Om Nwrroneesowijk se under Nären.
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fågelnamnet mes, tyckes äfvenledes ha funnits i Norge, se Rygh
NG IV. 2: 252. Åfven i ags. ortnamn uppträder det etymologiskt
motsvarande ock likbetydande måse, t. ex. i on måsan mera'.
Möjligen är dock sjönamnet helt enkelt uppkommet genom en
ellips ur gårdnamnet; jfr analoga fall under Åddaren, Gissmunnen.
Sjönamnet Meslången är kanske däremot sammansatt med
mes 'korg'.
Slutligen må i detta sammanhang nämnas, att orden hatt
ock hätta äfven direkt kunna bilda svenska sjönamn; jfr Hattsjön (GS 2 Ö 37), fsv. *Hattasio ock 'Hcettosio : nsv. Hattsjöhult,
fsv. Hettosyohult ock Hattasiohult, Sandsjö sa Smål., samt
Hättsjön (GS 2 Ö 32) Vrml.
Meslången mess1og2gen.
(Misslången Grau s. 452 [1754]; Meslången Hermelin
1801, GS 3 Ö 32), icke obetydlig sjö med flera långa ock smala
grenar i Skedvi sn, Åkerbo hd Vstml. : Meslångtorpet. Sjön är
mycket djup ock ligger inklämd mellan höga bärg.
(Meslången GS 3 Ö 31) Gunnilbo sn, Skinnskattebärgs
bärgsl. Vstml. Sjön är nu mycket liten, men har i äldre tider
haft betydligt större utsträckning.
Förra leden innehåller möjligen liksom kanske Mesormen
(se dock d. o.) snarast det i norrl. dial. ock Vstml. förekommande
mes m., no. meiss 'korg, i synnerhet sådan hvarmed något bäres
på ryggen', motsvarande fsax. måsa, mht. nieise o. s. v. Jfr
med afseeude på betydelsen sjönamnen Storkorgen samt Blåkaren, Bokaren, Halftron, Kitteln, Kistevattnet (GS 2 V 35
Boh.) o. s. v.
Mesormen me3sor2men (GS 6 Ö 31), liten sjö i Ösbygarns
sn, Långhundra hd, m. fl. s:nar Uppl. Förra leden är möjligen
att jämföra med den i meslången ingående; om den senare innehåller djurnamnet orm, äro de under Ormlången anförda sjönamnen att jämföra. Namnet förefaller visserligen med denna
förklaring ganska egendomligt; dock kan detta ock flera andra
svårförklarliga sammansatta sjönamn hafva uppstått så, att senare leden tillagts i yngre tid, då betydelsen af den första redan
förbleknat eller försvunnit för språkmedvetandet. Emellertid
synes det mig enklare att — då sjön är belägen mellan två
Middendorff Aeng. flurn. s. 91.
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andra sjöar — antaga, att namnet är sammansatt af fsv. min'mellan' ock sjönamnet sormen, i hvilket fall äfven de båda
andra sjöarna burit detta namn.
Meten (Tham Sthm s. 14), liten sjö i Fasterna sn, Sjuhundra hd Uppl.; kallas nu enligt GS 5 Ö 31 Metsjön. Af detta
namn måste Meten anses hafva uppkommit genom ellips. Ett
dylikt namn förekommer redan i fsv. tid att dömma af gårdnamnet Metesio (1329 enl. SD IV). Jfr för öfrigt Metesjön
(GS 1 Ö 38), Metsjönl, Mettjärn 2, no. Meitsjoen. Namnet är
bildat af v. meta, no. meita; jfr Rygh Elven. s. 157.
Emellertid må nämnas, att i något eller några af dessa
namn äfven kan ingå ett ord motsvarande no. meit f. 'stripa,
lång skåra', jfr Rygh NG IV. 2: 274.
Miekelstjärn, se Janhåksen.
Fsv. "Midhlinger, llidhlunger, se Melingen, Meningen.
Mien mi3en2 3 eller (i folkspråket vanligen) Mie mi3e2 (Miä
Krok Tal Om Urshults Pastorats Inbyggares Seder, hållet år
1749, s. 21 [1768]; Myen Lotter e. 1750 [sannolikt för Mijen];
Mid.e Rogberg o. Ruda s. 207 [1770]; Mien Hermelin 1809,
GS 2 Ö 40; Mie-siö Rogberg o. Ruda s. 175 [1770]; Mide- 1.
Minne-sjö Wieselgren 2: 718), betydlig sjö i Tingsås ock (till
största delen) Urshults s:nar, Kinnevalds hd Smål., nära gränsen
till Bleking : Mid.ingstorp 4, Midingsbräte(n)4, Midingsvik. Man
synes hafva att utgå från ett fsv. 'Mipi. Detta är en n-afiedning
af fsv. miper •adj. eg. 'i mitten befintlig, mellanliggande', isl.
mi5r = lat. medius o. s. v. Sjön har tydligen erhållit sitt namn
i egenskap af gränssjö mellan Skåne ock Bleking. Jfr t. ex.
no. önamnet Mien ±- äldre Mi6ja, hvilket har sin grund däri,
att gränsen mellan Romsdalsfylket ock Sondmor gått mitt över
öns, sv. sjönamnet Medgölingen, fno. *Miäsjör, no. Midsjovandet
'den mellersta af tre småsjöar's, fsv. Midhiawidh7, nu Medevi Nykyrka sn Og. o. s. v. Från Tyskland må anföras de
2) GS 1 V 36, 2 ö 31.
GS 2 ö 40, 3 ö 34.
Namnet uttalas äfven mi4en, dock knappast af i trakten uppfödda personer.
Namnen skrifvas Midingztorp 1621, Midingzbrothen 1616 enl.
Hylten-Cavallius Var. o. vird. 1: 91.
Rygh Th. VSS 1891, s. 211.
7) SD NS 1: 426.
Rygh NG 2: 39.
1)
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ortnamnen Mittinbaeh, Mittelahal ock fiodnamnet Meterna,
hvilket sistnämnda — om det hör till superi. metamo1 — i fråga
om sin bildning ännu närmare sluter sig till sjönamnet Mien.
Särskilt erinras för öfrigt om (Toaps ock) BUGGES framställning
i PBB 21: 428, där lit. media 'träd, trä', fpreuss. median 'skog',
lett. meleh ds. identifieras med lat. adj. medius = fslav. meåda
'mitte, grenze' o. s. v.
*media. Anledningen till denna betydelseutveckling var den, att träden bildade egendomarnas gränser
ock vidare att de olika landskapen genom skogar voro skilda
från hvarandra 2.
Att dömma af de ofvan anförda gårdnamnen har sjön äfven
kallats *Mipinger eller möjligen *Mipunder (såsom Hulingen :
fsv. Rolundsrydh); jfr fsv. Miplunger (se Melingen, Meningen).
Från detta namn härstammar antagligen den af WIESELGREN
anförda formen Minne-sjö. Jfr Skillingsmåla : sjönamnet Skälen.
Formen Miå hos KROK är egentligen namn på den å, nu min å,
genom hvilken sjön affiyter till Östersjön. Enl. Lex. 7: 205 skall
:sjön äfven hafva kallats med det fullständigare namnet Ma sjö.
Ånamnet har i detta fall säkerligen sin grund i sjönamnet. I
fråga om betydelsen kunna t. ex. sjönamnen Rågreken, Skälen,
'Gränssjön3 jämföras. För öfrigt kan nämnas, att sjön har en
ovanlig form, som erinrar om kratersjöarnas, ock stort djup4.
En hel mängd sägner äro knutna vid densamma, af hvilka
några tyda på att sjön i forntiden ansetts som helig. Äldre —
mer eller mindre kuriösa -- härledningar af namnet anföras i
Växjöbladets Smål. Beskr. under Urshult.
Misslången, se Meslången.
Misteln mis3tel2n (mistaln) (Misteln Tham Nyk. s. 267;
Mistelen GS 4 Ö 33, SGU Aa 17: 41) Gryts sn, Daga hd Sdml. :
Missäter. Sjön har synnerligen natursköna omgifningar. Namnet
å gården Missäter vid Misteln skrifves år 1419 i Mystilse3trum
-(SD NS 3: 466), år 1444 MystilsEetter, år 1500 Misti1sEether5.
MistilsEeter har öfvergått till Missäter såsom fsv. "Daghirsbodha
till Darsbo (se Dagaren) o. s. v.6 Sjönamnet synes alltså i fsv.
1)
2)
3)

Förstem. 2: 1021-1022.
Jfr germ. *wi5us 'träd, trä' = lit. widins 'mitt'; se Buggo anf. st.
GS 4 Ö 37, 1 V 32.
4) Holst SGU C nr 110.
Vadst. kl. jordeb. s. 248.
Enligt den i Nor. Aschw. gr. § 156,1 c framställda regeln.

Misslången—Misteln.

403

tid hafva lytt Mistil. Man ville här snarast söka det sv. växtnamnet mistel, fsv. *mistil = ags. mistel, fht. mistil (isl.
mistilteinn). Jfr t. ex. sjönamnen Alen, Björken, Eken ni.
no. sjönamnet Tistillen1. Dock finge, om denna härledning
vore riktig, sjönamnet sannolikt ej uppfattas såsom beroende
därpå, att mistel i större mängd vuxit kring sjön. En dylik
betydelse hade nog måst uttryckas genom afiedning (med -an,
-jan eller -ja) eller sammansättning (Mistilsio), hvilken visserligen sedan genom ellips kunnat fått namnets nuvarande form 2.
Se härom Linnen Linden samt betydelseöfversikten. Af samma
växtnamn är under alla omständigheter sockennamnet Mistelås,
fsv. Mistela (1419)3, Allbo hd Smål., bildat. Möjligt är för öfrigt,
att äfven här ett (numera försvunnet) sjönamn *Mistil ligger
till grund. Jfr äfven fht. Mistelouwa, Mistilpaeh, hvilka Förstem.
2: 1034 ställer till samma växtnamn. Minst lika sannolikt är
emellertid, att ordet är en bildning af sv. dial. mist m. o. f. 'dimma',
no. mist(r), nisl. mistur, ags. mist. I så fall förhölle sig *Mistil
till mist som sjönamnet Immeln till imma. Af med sjön mycket
förtrogna personer har jag erhållit uppgiften, att den är påfallande dimmig, särskilt i förhållande till den närliggande Kyrksjön. Till detta ord hör i alla händelser sannolikt det fno. älfnamnet Mistra4. Den stam, som ingår i detta namn, spårar jag i
Mistersjön (GS 3 Ö 37) Virserums sn, Aspelands hd Kim(: Mistermåla ock det vid en å i närheten belägna misterhult), samt
vidare i sockennamnet Misterhult (så 1434, Styffe Un.2 s. 184)
Tunaläns hd Klm. I dessa namn anser jag ett ånamn *Mistra
ingå, ock det ligger nära till hands att som sagt föra detta
till det nämnda mist 'dimma'. Sockennamnet Misterhult har
Crwlius s. 219 sammanställt med detta ord på grund af socknens stora mossar, från hvilka om kvällarna dimmor pläga uppstiga.
Rygh NG 1: 264.
Dylika ellipser äro dock i regel ganska unga, hvarför ingen
anledning .finnes att här göra ett dylikt antagande. Se t. ex. Kvidden,
Sarfven, ölkytan.
StyfEe Un.2 s. 163.
Anfört af Rygh Stud. s, 67, NG 3: 365, 370; jfr nu Elven.
s. 160.
$17. landsm. XX. 1.
26

404

HELLQUIST, SJÖNAMN.

XX.

På grund af sitt goda braxenfiske har sjön Misteln äfven
kallats Härröknas visthus'.
Mistersjön (1illsterhult m. ra.), se Misteln.
Fda. *Mimik, se under hijälldrängen.
Fsv. Mlielki (i mimiken. Or mimiken VGL IV. 10, handskr.
G malkee), nu Mjälkesjön på gränsen mellan Marks hd Vg. ock
Himle hd Hall. Namnet är sannolikt helt enkelt en regelbunden n-stamsutvidgning af fsv. miolk, miolk, isl. mjolk ock
betyder 'mjölksjön, d. v. s. sjön med mjölkfärgat vatten'. I
Norge finnas Mjnlka, Mjnlkeras,en, Mjedkaaen ofta som älfnamn 2. Andra besläktade namn anföras under Molken Molkån, fsv. *Molk[a]). För öfrigt må för jämförelsens skull erinras
om feng. ortnamnet Meolcfords, eng. Milk River, ett tillflöde
till Missuri med najölkhvitt vatten 4 samt gr. källnamnet Fc00:x01
i Lakonien, af yoaccx.- 'mjölk' 5. En liknande upprinnelse ha
namnen Vasselsjön (GS 2 Ö 32 Vstml.) ock Vassletjärn (1 V
33 Dalsl.) : sv. vassle, fsv. vatle. Isl. GeitEi har fått sitt namn
på grund af sitt mjölkhvita vatten (se Getaren); jfr äfven
I betraktande af huru vanligt k-suffixet är i sjönamn, kunde
man dock äfven tänka på en afledning af den stam mjäll-, som
behandlas under Mjälldrängen. Särskilt erinras om Mjälasjön
Hall., utbildning af ett äldre 15.iee1i. Jfr arken, Silken, Tjurken 0. s. v. Emellertid föredrager jag den först gifna tolkningen.
Njälldrängen mjä13dräg2gen (Mjelldrängen GS 2 Ö 40),
liten sjö i Jämshögs sn, Listers hd Blek. Första leden synes
vara densamma som i Mjällsjön (GS 1 V 38 Hall.) ock Mjällån
(Medelpad) ock innehålla sv. mjäll 'hvit flaga', no. mjell 'fnug,
stov' Aas., isl. naj211 gen. mjallar 'nyfallen snö', hvartill sv.
dial. mjäll 'fin, hvit, glänsande' (jfr isl. mjallhvitr) uppvisar en
sekundär betydelse. Afven i Norge finnas ortnamn, där motsvarande ord kan ingå; jfr Rygh NG 2: 383, Elven. s. 160.
Särskilt erinras om no. älfnamnet MjEella. I fråga om första
leden kan man dock äfven, ehuru med mindre fog, tänka
Tuneld (I) 2: 9 (1786). Harrökna är namn på en vid sjön
belägen gård. Jfr Bondökna i Floda sn; Oppunda hd Sdml.
Itygh NG 1: 71, Elven. s. 161.
MiddendorfE Aeng. flum. s. 95.
Egli Nom. geogr.„ s. 106.
5) Fick Bezz. Beitr. 22: 49.
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på det nära besläktade sv. dial. mjäle, mjäla 'lös, fin sand;
blandning af sandjord ock mylla', motsvarande no. mjele m.
'fin sandjord', hvilket utan tvifvel ingår i namnet Mjälasjön (GS
1 Ö 38) Torups sn, Tönuersjö hd Hall. : Mjäla, Mjälahult. Detta
sjönamn har i äldre tid säkerligen lytt *Missil. Sannolikt uppträder samma ord i no. gårdnamnet Mjceleberg (äldre i Micelabeerghl); jfr Rygh NG 2: 325 f. Nära besläktat med dessa
senare ord är alltså sjönamnet Mälaren; jfr för öfrigt de under
:Malen uppräknade namnen. Om senare leden se Drängen. Dylika heterogena sammansättningar bero dels därpå, att andra
leden är ett senare tillägg, dels utan tvifvel stundom på att
första leden är ett älfnamn. Jfr i detta afseende Mjällån ofvan.
På liknande sätt synes sjönamnet Likstammen hafva uppkommit.
Mjögtvängen mjö3gtväg2gen (GS 1 V 32), lång, smal sjö
i Glafva ock Silleruds s:nar, Gillbärgs ock Nordmarks h:der
Vrml. Om senare leden se Tvängen. Den förra innehåller en
dialektform af ett adj., som synnerligen ofta ingår i svenska
sjönamn, näml. fsv. mio(r), mio, isl. najår 'smal, tunn' : Mjögasjön (GS 1 V 37 Vg.) vid Bredsjön, Mjögesjön (1 V 37 Vg.),
Mjögsjön 1, Mjögtjärn (GS 1 V 31 2 ggr); vidare Mjölången,
Mjöasjön (GS 1 V 38 Hall.), Mjösjön2, Mjövattnet (GS 2 V
33), fsv. Myöasundh (1459)3 ; Mju.ggsjön (GS 3 Ö 31 Vstml.),
dock osäkert, Mjuasjön (3 ö 40 3 ggr : mjuamåla 1 gg), Mjusjön (3 Ö 39), Mjuagöl (3 Ö 40), Mjusen (4 Ö 27 Hills.),
tydligen af ett *Mio(a)sio, Mjosjön (GS 1 Ö 37); af dialektformen mög : Mögrefven, Mögsjön4, Möjsjön (GS 4 Ö 31),
samt slutligen möasjön i Osby sn Skåne (Falkm. s. 238). En
afledning af adj. mio är myingen. Sannolikt är för öfrigt,
att sjönamnet Miörn innehåller den fsv. nominativformen (med
bevarat r) af samma adj. I fsv. tid ha säkerligen de flästa
af ofvan anförda sjöar hetat mioasio; jfr gårdnamnet MyoaGS 2 V 33, 1 V 323 ggr, 2 Ö 32, 1 V 315 ggr, 1Ö 31.
GS 1 V 37, 3 Ö 37, 3 Ö 36, 4 Ö 36 4 ggr samt i Glimåkra, sn Skå. enl. Falkm. s. 238; dessutom, uttalat MieSan, i öfverLuleå enl. Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 18.
Styffe Un.2 s. 218.
GS 1 V 33,4 Ö 33, 2 V 33, 1 V32, 2 V 32, 2 Ö32 3
ggr, 4 ö 32, 1 Ö 31, 2 Ö 31, det sista uttalat mbgeln eller

mthieb.
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siohult (1404 enl. SD NS I) Åsheda sn Små]. Stundom har
namnet varit osammansatt. Detta är t. ex. fallet med mjuasjön : Mjuamåla (Blek.), fda. *Mioe; jfr Djupen (fsv. *Diupe).
Åfven i ånamn ingår ordet: Falkm. s. 238 anför från Everöds
sn Skå. ett Mjöån. Å samma ställe uppräknas åtskilliga andra
af adj. mio, mio bildade ortnamn, till hvilka må läggas västg.
sockennamnbt Mjöbilok, fsv. Miobek (SD 3: 157 fr. 1314), väl
älst bäcknamn. Motsvarande adj. förekommer äfven i namn på
norska vattendrag1. Adjektivet har, såsom framgår af ofvanstående lista, varit spritt öfver hela Göta- ock Svealand. Att
det just är detta ord som ingår i de anförda sjönamnen, är
tydligt däraf, att sjöarna i de allra flästa fall äro synnerligen
smala.
Af det likbetydande fsv. ock nsv. adj. smal komma namnen Smalsjön (GS 1 Ö 31 Vrml., 6 Ö 31 Uppl.), Smaltjär-n
(1 V 32 Vrml.); jfr Smällen. Hit hör möjligen äfven sjönamnet
Smälingen (GS 3 Ö 29) Bjursås sn Dalarna. Se äfven Yligaren.
Njölången mjö31oB2gen (GS 2 Ö 40) Jämshögs sn, Listers
hd Blek., nära sjön Vielången. Se Njögtvängen ock Långe%
Njörn mjö4rn, af allmogen ofta ännu uttalat miö4r, utan
bestämd artikel (miors' VGL IV. 11: 3 hufvudhandskr.; Mior
anf. st. hdskr. II, Bureus karta 1626; Xiör VGL IV. 11: 3 hdskr.
L, Blaeu 2: 33 [1663, skrifvet Miceur]; Mjörn General Landkort
öfv. Vg. o. 1688, Hermelin 1808, GS 1 V 36; Mjöen Tuneld [H]
5: 14 [1790]; Mjören Lindskog 4: 400 [1814; å s. 404: Miörn]),
stor sjö på gränsen af Vätle, Kullings ock Ale h:der Vg. Utgående från formerna i hdskr. G, L samt den nsv. uttalsformen
(hvarom utförligare nedan), antager jag, att namnet innehåller
det under Njögtvängen nämnda fsv. adj. mio(r), mio ock uppvisar nominativformen med bevarat .r af detta ord, hvilken annars icke är belagd i fsv. (se Södw.). Mot denna härledning
skulle man kunna invända, att sjön i sin helhet sedd icke är
smalformig. Emellertid må framhållas, att den — enligt uppgift af en med trakten förtrogen person — i allmänhet ser trång
ock smal ut på grund af öar ock utskjutande näs, hvarom jag
själf haft tillfälle att öfvertyga mig; 'härmed må sammanhållas
ett yttrande i SGU Ab 7: 10, att sjöns storlek vanligen föga
1)

Rygh NG 3: 387, Stud. s. 78.
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framträder. Namnet kan för öfrigt ursprungligen hafva åsyftat
någon af sjöns ganska smala vikar.
En viktigare instans mot härledningen ur fsv. mio(r) är den
omständigheten, att hufvudhandskr. ' af VGL IV har formen
miorf. - Dock torde detta förhållande icke behöfva betyda synnerligen mycket af den grund, att just i den sjönamnslista, där
namnet förekommer, ett par uppenbart felaktiga former äro till
finnandes, under det att de handskrifter, som kalla ifrågavarande
sjö Mior, Miör, tydligen anföra de riktiga namnformerna:
scryutui, II Stru.kni, L Strwkne (se Stråken) ock brangiri, H
L Bramgir (se Brängen). Jag antager alltså, att sjön i fsv. tid
hetat Mior, Miör. I fråga om bevarandet af nominativens r
kunna t. ex. Flåren (dock ej fullt säkert) ock Vänern jämföras. Mjörn förhåller sig till Mjöen (TuNELD) som sjönamnet
Flåren till Flå.
Skulle emellertid mot förmodan Mjors vara den äldre formen, vore ordet identiskt med fno. Misgs (gen. Miossar, Miassar, Miorsar m. m.)1. nu Mjösen. Detta senare innehåller en
rot mer-, som synes stå i afijudsförhållande till sv. dial. mar,
isl. marr, lat. mare o. s. v. (se Maren) ock sålunda betyda 'vattnet, sjön'2; jfr t. ex. Vättern ock öfversikten. Om e-afiedningen
afhandlas i ordbildningsläran.
Mofällingen mo3fäl2ligen (G-S 2 V 33) Eds sn, Vedbo hd
Dalsl. Första leden är sv. mo, fsv. mo(r), is!. m6r3; jfr sjönamnen Mosjön4, Motjärn5 samt Lermon, Öfvermon. Senare
leden är densamma som ingår i no. gårdnamnet Surfällingen
(stafvat med e), hvilket Rygh NG 1: 242 för, till no. felling f.
'fälla, svedjeland'. Detta åter är liksom sv. fålla en afiedning af
det likbetydande fall, som ofta förekommer i sv. ortnamn. Af sv.
fälla 'svedjeland' kommer i alla händelser Fällesjön (GS 2 Ö
37) : Fällan samt väl också Fänträsket Neder-Luleå6. FälleNGL V. 2: 815, Bugge-Rygh Elven. s. 326.
Till detta sjönamn ställer Bögel AfdA 19: 8 det germ. folknamnet Marsi 'bewohner des tieflandes, der sumpflgen niederungen'.
Icke besläktat med fsax. mör, ty. moor o. s. v.
GS 3 ö 39, 1 ö 37 : Mo 2 ggr, 4 ö 37, 2 ö 34 : Mostorp,
3 ö 34 : Mosjötorp, 2 ö 33 : Mosjötorp 2 ggr, 3 ö 33 : Mosjö, Mosfis,
2(3 32 : Mosjedsen, 1 ö 31, 3 (3 31, 4 (3 31.
3) GS 2 V 34, 2 V 33, 1 V32, 1 V 31.
6) Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 7.
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sjön förhåller sig till Mofällingen liksom Brännesjön till sjönamnet Bränningen. Se äfven Rönningen.
Mogden mo3gden2 1 (Lindskog 4: 348 [1814], GS 1 Ö 36) 2
Vings sn, Ås hd Vg.; äfven kallad Ving- eller Hökerums- eller
Säbysjön. Sjön har låga stränder. Den upptager flera till-

flöden ock afbördar sitt vatten i Viskan (hvarför en meddelare vill sätta namnet i etymologisk förbindelse med sv. mage).
Namnet synes vara bildat af stammen i de under mogen anförda sjönamnen med samma afledning som i sjönamnen Ygden,
Öfden o. s. v. För öfrigt erinras om no. älfnamnet Mugda
(Rygh NG 1: 29), som dock ej direkt kan ställas till Mogden,
samt Magdesjön (SGU Aa 83: 8) Og., där möjligen ett enkelt
sjönamn "Magdhe ingår, som kan vara besläktat med Mogden.
Mogen, Norra ock Södra, mo4gen (»mögen»), vanligen Norrock Söder- eller Sörmogen nor3mo2gen, sö3dermo2gen (sii3r-)
(Norr- ock Södermogen Tuneld s. 82 [1741], GS 3 ö 31; Norrock Sörmogen Berglund s. 2) Ramsbärgs sn, Lindes bärgsl. Vstml.
Samma stam synes ingå i Mogasjön (GS 1 V 37, 1 Ö 37). Mogsjön (2 Ö 33 Nke). De båda förstnämnda äro liksom Mogden
belägna i Vg., den förra i Roasjö sn, den senare i Håcksviks sn
vid Moga, hvilket gårdnamn tyder på ett osammansatt sjönamn
*Möghe. Det är frestande att antaga, det dessa ord innehålla
ett af sbst. mo (se Mofällingen) bildat *Mon med af hiatusfyllande
w uppkommet g; jfr sv. redobogen, trogen o. S. v. af -boen,
troen. Men om sjönamnet Mogden hör hit, måste detta antagande uppgifvas. Jag har ingen mening om härledningen af
denna stam mög-. Det finnes ingen särskild anledning att antaga, det den står i afljudsförhållande till stammen i sjönamnet
Magern. Till möjlig ledning må anföras, att sjöarna Mogen
enligt uppgift äro utmärkta för sitt klara vatten.
Nolken (GS 3 Ö 33, SGU Aa 9: 5), ytterst liten sjö i Floda
an, Oppunda hd Sdml. Den är enligt uppgift numera försvunnen,
men dess ursprungliga omfattning kan å GS 3 Ö 33 ännu lätteligen urskiljas. Den i förbindelse med sjön stående ån kallas
Molkån (Målkån) ock utfaller i Molkaviken af Kolsnaren. NamEnligt en annan uppgift har ordet i första stafvelsen årljud.
Namnet höres för öfrigt numera sällan bland allmogen.
Magden Höjer 2: 1095 torde bero på tryckfel.
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net å den vid ån belägna gården Molka visar hän på ett osam-

mansatt fsv. ånamn. Beträffande härledningen tänker man snarast
på samband med sjönamnet Miegke ock de under detta ord här
förut anförda norska älfnamnen Mjolkaaen o. s. v.; jfr fsv. molka
'mjölka'. Möjligt är dock äfven, att namnet liksom så många
andra sjönamn bildats med suffixalt k; se t. ex. "Orken.
Nolången mo3l.o.g2gen (SGU Aa 63: 8) Lerbäcks sn, Kumla
hd Nke; jfr Nofållingen ock Lången.
Norelången (Croalius s. 392 [1748, 1774]), väl äldre namn
på Norm 1; se d. o.

Noren.

mo3ren2, af allmogen uttalat mo3er2n, enligt annan uppgift
mo4ren (Crxlius s. 134 [1774], GS 3 Ö 371) Virserums ock Tveta
s:nar, Aspelands hd Kim.
(Gran s. 502 [1754]) Västanfors sn, Norbärgs bärgsl.
Vstml. Sjön kallas enligt GS 3 Ö 31 samt Tham Vest. s. 166
numera Morsjön (Norra ock Södra). Af denna form är gårdnamnet
Morsjötorp, af den äldre °sammansatta formen är Bastmora
bildat, det senare nämnt år 1625.
Sjönamnet innehåller sv. dial. mor f. 'tät ock buskig skog,
med låg skog beväxt, ofruktbar mark; skogbeväxt myrland' Rz,
Nor. Ordl. öfv. dalm. s. 126, no. mor f. 'liten skog' Ross, fsax.
mör n., ags. m. , 'träsk, kärr', fht. muor n. 'träsk', äfven 'haf'.
Ordets älsta uppvisade betydelse är sålunda 'träsk, kärr', men
det har ännu tidigare betytt 'sjö, haf' 2, ock det är ju möjligt,
ehuru icke troligt, att i våra sjönamn denna betydelse ingår,
alltså densamma som jag antagit för den närbelägna Maren 1,
hvilket ord står i afijudsförhållande till Moren. Snarast är det
dock betydelsen 'kärr' vi här ha att söka. Jfr för öfrigt de af
samma ord bildade sjönamnen Moriejen, Mortjärn (GS 3 Ö 31,
3 Ö 30), no. älfnamnet mora, hvilket Rygh Personn. s. 182 (jfr
Elven. s. 163) är böjd att föra till mor f. 'skogholt', vidare fsv.
gårdnamnet Morabodha (1500)8, nu Morebo Mörlanda sn Blm.,
fsv. pl. Mörar, nu Mora Dalarna o. s. v. I fråga om betydelsen
jfr Kärfiången ock därunder anförda sjönamn. Namnet är icke
besläktat vare sig med sjönamnen på Mo- eller med dem på Myr-.
Formen Maren Hermelin 1818 beror säkerligen på tryckfel.
Jfr afljudsformen fsv. mar (Narett). Se Nor. Sv. etym. s. 54.
Vadat. kl. jordeb. s. 135.
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Norlejen mp3r1e2jen (Morlegen GS 2 Ö 35), liten sjö i
St. Aby sn, Lysings hd Og. : Morliden (å GS), Morlejan (enl.
Tham Link. s. 639 samt jordeboken; båda uttalen förekomma).
Om första leden se Moran. Den senare är i saknad af äldre
former svår att bedömma ock kan tydas på flera sätt. Naturligtvis äro gård- ock sjönamnen etymologiskt identiska. Jag antager, att det senare uppkommit af det förra ock att detta i
sin tur är sammansatt med ett äldre namn på sjön, Moren (se
föreg. namn).
Norpan mor3pan2 (GS 4 Ö 33) Lids sn, Rönö hd Sdml.
Sjön kallas hos Tham. Nyk. s. 250 Morpasjön. I den angränsande Råby socken ligger gården Morpan nära en å, som står
i förbindelse med sjön Morpan. Ån har sålunda tydligtvis äfven
burit detta namn, som kanske för öfrigt från denna öfverflyttats
på sjön. Med hänsyn till uttalet med o kan man icke antaga,
att till grund för sjönamnet ligger en utvidgning af sv. dial.
mor, mår 'affall, skräp', fno. mor 'smått stoft' af samma art
som sv. dial. sorpa, sörpa : isl. saurr o. s. v.: för en dylik
betydelse hos sjönamn saknas annars icke analogier.
Nossaren, se Nårsaren.
Nosshingen väl mos81og2Ben (SGU Aa 20: 51) Norunga sn,
Gäsenes hd Vg. Namnet innehåller sv. dial. mås, fsv. mos n.,
da. fht. mos 'mossa, mosse' eller fsv. isl. mosi ds. Jfr sjönamnen Mossasjön (GS 1 V 37), Mossjön, Mossvattnet (GS 1 V
32), Mosstjärn 2 samt Myssjaren ock Mårsaren. I fht. ortnamn
är det motsvarande ordet ganska vanligt, jfr Mosaha (äfven
flodnamn), Mosbah o. s. v.3, så äfven (jämte det likbetydande
m6os) i ags. namn, t. ex. Mos låah, Måos mere o. s. v.4
Nullhöfden murhövklen (Mullhöfding GS 3 040) Eringsboda sn, Medelstads hd Blek. Om första leden se Muloxen;
om senare Höfden samt (de blekingska) Ljuster-, Nätter-, Sill-,
Svarthöfden.
11u10Xen3 (Mulloxen Radloff 1: 202 [1804]; Muloxen GS
6 Ö 30), liten ock att dömma af kartan numera försvunnen eller
så gott som försvunnen sjö i Häfverö sn, Väddö ock Häfverö
1)
5)

GS 3 Ö 40, 1 V 32.
2) GS 2 Ö 32, 2 V 31, 2 Ö 31.
Förstem. 2: 1044 f.
Middendorff Aeng. flum. s. 95.
Om uttalet har jag ej lyckats erhålla någon upplysning.

XX. 1

Morlejen—Hulten.

411

skeppsl. Uppl. Om den hos RADLOFF anförda formen — den
älsta jag lyckats anträffa — är riktig, är ordet sammansatt med
sv. mull, fsv. muld, is!. mold f. 'jord', hvaraf äfven sjönamnen
Mullhöfden, Mullsjön (GS 1 Ö 36: Mullsjö, 2 Ö 35) samt
Multen 2 äro bildade; jfr Hållen. Det motsvarande fno. ordet
ingår säkerligen i no. Moldefjorden, Moldaaen, Moldelven
(se Rygh Elven. s. 162). Namnet erbjöde i så fall en god parallell till det likaledes uppländska sjönamnet Valloxen, ock
formen Muloxen finge betraktas som folketymologisk anslutning till sv. fsv. mule, isl. mai. Emellertid må nämnas,
att detta ord ganska ofta förekommer i no. ock ags. ortnamn,
särskilt för att beteckna uddar, näs eller i allmänhet framstickande partier af landskapetl. Om senare leden Oxnen, Yxnern,
Yxningen o. 5. V.
Fsv. *Mulse eller *Mulsio, hvaraf sockennamnet Muisarydh,
se under Multen.
Multen.
mul4ten (Hermelin 1803, GS 2 Ö 33) Lerbäcks sn, Kumla
hd Nke : Multna, enl. SRP nr 2039 år 1384 skrifvet Multhnö.
mul3ten2 (Blaeu 2: 20 [1663], Tuneld s. 73 [1741], GS 2
Ö 33) Kvissbro sn, Edsbärgs hd Nke; utfaller genom Mullhytten : Mullersäter.
Det är tydligt, att t i det senare sjönamnet är af suffixal
natur. Detta framgår af namnen Mullhytteån ock Mullhyttan: det senare har bildats af ett ånamn fsv. *Muld, liksom
t. ex. Asphyttan bildats af Aspen, Saxhyttan af Saxen 0. s. V.
Gårdnamnet Mullersäter måste förklaras af gen. Muldar-; jfr
fsv. Hindtzer os : älfnamnet *Hind (se Hinsen), Rotneros
fsv.
Rotnar- (se Bottnen) o. s. v. Stamordet är sv. mun, hvarom
närmare under Muloxen. 1 fråga om afiedningen kunna sjönamnen Gulten ock Östen jämföras, det senare så mycket mer
som äfven det är aflett af ett ånamn, ösan. Hit hör säkerligen
äfven det forna namnet på den sjö, som nu kallas Muiserydsjört
i Mulseryds sn, Mo hd Vg. Socknen kallas år 1540 Mulsaryd
(Styffe Un.2 s. 111). Detta namn förutsätter ett sjönamn *Mulas
(jfr t. ex. Mimen) eller *Muisio (jfr t. ex. Ålsen). Jfr i öfrigt
det västgötska sockennamnet Streengsrydh (se Straang-).
1) Se Fr.2, Rygh NG Indl. s. 29, Middendorff Aeng. flurn. s. 96.
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Ett annat förhållande äger rum med Multen 1. Det fsv.
gårdnamnet Multhnö visar, att t hör till själfva stammen.
Snarast utgår alltså detta sjönamn från ett fsv. *multnir, hvaraf
Multhnö bildats ungefär som REegna ur Rägnaren. Detta namn
hör antagligen till det germ. värbet möltan 'smälta' (jfr Smälten1).
Närmast kan det vara aflett af ett älfnamn *Multn, bildat som
de fsv. älfnamnen Dumn, Gimn, *Rotn (hvarom under kottnen),
*Visn (hvilken form jag visat upp under Vismen), nsv. varnan,
fno. Fern. Det ponerade namnet *Multnir saknar, som man
väntar sig, i-omljud; se afd. II.
Husaren (IJ. Hjärne Anledning 2, s. 66 [1702]) Norunda hd
Upp!.; mig för öfrigt obekant. Namnet hör sannolikt tillsammans med de under Mysingen anförda vattendragsnamnen.
Nuskan mus5kan2 (Landtm. cont. k. 1751, Hermelin 1802,
GS 5 Ö 33) Ösmo an, Sotholms hd Sdml. : Muskva, Muskösund.
Om en älfnamnsstam Musk- i Norge se Rygh Elven. s. 167, där
äfven det svenska sjönamnet omtalas. Samma stam ingår kanske
i • namnet Muskö, stor ö vid Mysingsfjärden, år 1278 skrifvet
Musko (SD 1: 522; jfr dock slutet af denna art.) samt i fht.
Muschebaoh Förstem. Stammen är sannolikt densamma som i
sv. dial. musik m. 'mörker, skugga', no. musk n. 'mörker, mörk
fläck', sv. svartmuskig. Häraf kommer n-afledningen *Muske,
hvartill som oblik kasus hör 'Muska; jfr namnet å (den närbelägna) Styran, fsv. Soma (se Sommen) m. fl. m. fl. Med af
seende på betydelsen erinras om sjönamnen Dimblingen, Dunkorn, Flummoln, Kolsnaren, Märken, Svarten o. s. v.
Vattendragsnamnet Musk- anses emellertid af Rygh Elven.
s. 167 möjligen vara besläktat med no. muska 'stove, ryge, drive,
regne fint' ock af Bagge anf. arb. s. 327 kunna innehålla en
k-afiedning af mås 'råtta'. Denna senare tolkning torde under
alla omständigheter vara att föredraga för önamnet Muskö,
eftersom ön är belägen i Mysingsfjärden (se Mysingen).
Nyckeln, se Möckeln.
NycklatIon, se Möcklaiion.
Nyingen my3ig2gen (GS 2 Ö 38), liten sjö i Hultsjö an,
Västra hd Smål., nära sjön Öfvingen. Namnet är en afledning
af det under Mjögtvängen omtalade adj. mio(r). Myingen förhåller sig till fno. fjordnamnet Mj6angr (Rygh Stud. s. 80) som
Fysingen till fno. Fjåsangr(?), Mälmingen till fno. Malmangr,
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Vällingen till fno. Vallangr. Möjligen utgår namnet från en

afijudsform my af miw, hvilken enligt Torp-Falk Dansknorskens lydhist. s. 136 förekommer i ortnamnet Mysunde.
Den fsv. formen af detta namn *Myinger är formellt identisk
med det släktnamn, som enligt min mening ligger till grund
för det skånska bynamnet Södra Möinge, fda. Sundra mynge
(se min afhandling om de svenska ortnamnen på -inge).
Myrbjörken my3rbjör2ken (Gran s: 527 [1754], GS 3 Ö 31),
liten sjö i Gunnilbo sn, Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml.; vid
(Stora ock Lilla) Björken, Fett- ock Öjbjörken. Första leden
är väl fsv. myr, isl. m§r f. 'träsk, myr, kärr', som sannolikt
-också ingår i Myrsjönl. Den fsv. formen för detta sjönamn
synes ha varit *Myrisio att dömma af sockennamnet Myrisio
(1388 Styffe Un.2 s. 169), nu Myrsjö Smål.; jfr med afseende
på första leden isl. n4risnipa, no. myrsnipa 'sumpsneppe, Scolopax gallinago' Fr.2 Aas. Ordet myr är för öf'rigt rätt vanligt
i ortnamn (se Södw., Rygh NG Indl. s. 68). Jfr med afseende
på betydelsen t. ex. Kärrlången, Moren. Myr är besläktat med
sv. mosse (se Mosslingen), icke med vare sig de under Maren
eller Moren anförda sjönamnen. Om senare leden se Björken.
Mysingen my3siB2en.
(Tham Link. s. 40), den sjö i Ö. Ryds sn, Skärkinds hd
Og., som är belägen mellan sjöarna Axsjön ock Taggen.
(Tnneld s. 70 [1741], Tham Sthlm s. 19), fjärd i Östersjön mellan Muskön ock Utön Sdml.; GS 5 Ö 35 kallad Mysingsfjärden.
Namnet bör sammanhållas med fno. älfnamnet Mfis(a), no.
Musa2. Detta hör till isl. mås 'liten råtta', fsv. ock sv. mus.
Samma ord ingår i fsv. kärrnamnet Musamyr vid Sigtuna (SD
2: 3 fr. 1286), nsv. Musån Tranemo Sll Vg., Ekshärads sn Vrml.
Jfr Nnsaren, Nuskan (slutet), mysslingen samt i fråga om bildningen Ilöningen.
I Tuna sn, Olands hd Uppl., finnes en sjö, som nu kallas
Mysinge- 3 eller Myssingesjön (GS 5 Ö 30) ock är belägen vid
gården Mys(s)inge. Denna kallas omkr. 1312 Misunge (de miGS 3 ö 37, 1 V 36, 1 V 32, 2 ö 31 2 ggr.
Rygh NG IV. 1: 182, Elven. s. 167.
Tham Ups. s. 181.
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sungi SD 3: 97), hvilket namn sannolikt är af patronymiskt ursprung.
Myssjaren myrfaren2 (Myssjaren Tham Nyk. s. 168, GS
4 Ö 32; Mörsaren Lex. 7: 519), liten sjö i Åkers sn, Åkers hd
Sdml., med enligt THAM sanka stränder. Namnet utgår sannolikt från ett fsv. *Mysi, oblik kas. *Mysia, af fsv. mos 'mossa;
mosse' (se Mosslången). *Mysia (jfr Göljan, Iljan o. s. v.) har ombildats till Myssjaren under anslutning till namnen å de närbelägna sjöarna Rönnaren, Valnaren, Visnaren o. s. v. (jfr
Öljaren). En annan i-afledning af fsv. mos är sv. dial. myssja,
mössja 'liten fast fläck i mossar ock kärr' (Ark. 7; 173). Det
är dock äfven möjligt, att Myssjaren är en ombildning af ett
fsv. 'myssio(r), motsvarande det sjönamn, som ingår i namnet på den vid en liten sjö belägna gården Myssioaas (1407
enl. SD NS I), ' nu Mössjöås Asa sn Små!.; jfr Hissingen
(som i fsv. tid hetat *Hipsio) ock Dädlingen (ombildning af fsv.
Doedesio).
MySdingen m.ys31igen2 (GS 6 Ö 32) Österåkers sn, Åkers
skeppsl. Upp!. Namnet innehåller ett ord motsvarande is!. m§siingr 'liten råtta, mus'. Jfr Gässlingen, Killingen, Mysingen. Möjligt är dock, att suffixet -ing egentligen tillhör sjönamnet, i
hvilket fall detta är en parallellbildning till sjönamnet Mysingen;
jfr i fråga om afledningen Dimblingen, Dädlingen, Döpplingen,
Tysslingen. Mysslingen kan förhålla sig till Mysingen som sjönamnet Märlingen till fno. Meringr.
Måkevattnet, se Måsnaren.
Månen, Stora ock Lilla (Radloff 2: 54 [1805]), två små
obetydliga skogssjöar i Rö sn, Sjuhundra hd Uppl. I saknad
af uttalsuppgift ock äldre former är det svårt att yttra sig om
namnets härledning. Emellertid må erinras om Mollasjön (GS
1 V 36), hvilken i äldre tider sannolikt haft ett osammansatt
namn. Sjön är nämligen belägen i Molla sn, Gäsenes hd Vg.,
så skrifven år 1394 (Styffe Un.2 s. 136). För detta antagande
talar äfven det sydväst om sjön belägna Mollaryd. Sjön har
alltså i fsv tid kallats Molle, hvaraf Molla bildats såsom Loka,
Multna, Rägna o. s. v. af resp. sjönamn. Samma ord synes
ingå i Mollsjön (GS 1 V 32). Till grund för dessa namn ligger
möjligen fsv. mold, på s. k. a-omljud beroende växelform till
mull, muld, hvarom se Muloxen, Multen. Mållsjön (GS 1 V 36)
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Starrkärrs sn, Ale hd .Vg., synes däremot att dömma af gårdnamnet Målsjönäs böra förbindas med Målsjönl ock Måltjärn
(GS 3 Ö 30 Norbärgs sn, Norbärgs bärgsl. Vstml.). Då Mållsjön
är belägen på själfva sockengränsen ock Målsjön 1 ock 3 nära
densamma, böra kanske åtminstone dessa sjönamn föras till fsv.
mal i betydelsen 'gräns 1. dyl.', hvilken dock icke är belagd i
litteraturen; jfr sjönamnen Råen, Skälen, Delsjön, Gränssjön
Mål- ingår t. ex. i fsv. Malliaalla
o. s. v. Ett fsv. Mål(1337 enl. Styffe IJn.2 s. 183), nu =lilla Smål. I vissa fall kan
man äfven ock med fog tänka på fsv. mar, morp f. 'skog';
jfr fsv. Kolmarp, i Og. ofta uttalat Kolmån eller Kolmåln, samt
fsv. Opmorp, nu Åmål. Att ordet faktiskt ingår i namn å
vattendrag, framgår af fsv. Mar-, Morpba3kker 2 (jfr äfven Mårn).
Jfr med afseende på betydelsen sjönamnen Vedan, Vedden,
Skogasjön3, Skogssjön4, Skogstjärn (GS 1 "ST 34), Skogsgölen
(2 Ö 40), Skogagöl (3 Ö 33), Skogsviken (6 Ö 31).
För att nu återgå till det upp!. Mällen torde detta alltså
snarast böra identifieras med det fsv. sjönamn *Molle, som ingår
i västgötanamnet Mollasjön.
Månesjön, se Solaren.
Mången, se Mangen.
Nångsagera, se ikon ock Mangen (Mången).
~stjärn, se Janhåksen.
Mårdsjön, se Mårn.
Nårn mft4rn (Hermelin 1810, GS 3 Ö 34) "fånga ock Kullerstads s:nar, Mämmings hd Og. Möjligen bör Mårsjön (GS 1 V
36 2 ggr Vg.) jämföras. Kanske innehåller namnet marp f.
'skog', hvarom närmare under Mållen. Mårdsjön (6 Ö 30 Uppl.)
hör väl till djurnamnet mård, jfr Rygh Elven. ss. 153, 155.
Nårsaren, af allmogen uttalat mös3sar2n 5 (GS 5 Ö 30) Björkfinge sn, Norunda hd Upp]. Sjön har tydligen i äldre tid haft beG-S 3 Ö 34 Risinge sn, Finspånga läns hd Ög.; GS 3 Ö 33
Skedvi an, samma hd; GS 3 Ö 31 Ramnäs en, Snäfringe hd Vstml.
Om förhållandet mellan marp ock mor p se bl. a. Kock Fsv.
ljudl. s. 470, där det senare ordet uppfattas som en omljudsform af det
förra, ock Nor. Sv. etym. s. 54 f., hvilken anser orden stå i afijudsförhållande till hvarandra. Jfr Mörlaren.
GS 3 Ö 33: Skogaholm.
GS 1 V 37, 1 Ö 37 3 ggr, 2 Ö 34,3 Ö 33, 5 Ö 33.
Ö uttalas med dragning åt 5„ allså e.
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tydligt större utsträckning ock omfattat äfven sjöarna Järngården,
Näfvergården, Trigölingen, Velången ock Ramsjön. De mellanliggande områdena utgöras nämligen af mycket lågländ sumpig
dymark. Järngården, Mårsaren ock Velången äro för omkring
20 år sedan sänkta genom afdikning. Hvad namnets härledning
angår, synes det ej osannolikt, att Mårsaren är det gamla namnet
på den forntida, nu i smärre vattensamlingar uppdelade sjön.
Man kunde då våga sammanställa det med fno. Mors (Rygh NG
1: 352), nu Mosselvenl, som väl är besläktat med fno. MjQrs
(se Njörn slutet). Den i trakten boende allmogens tanke är
emellertid, att namnet kommer af mosse; se mosslången. Denna
senare härledning är i sig själf ganska rimlig; ock då den härrör från personer, som tala traktens dialekt, torde icke häller
i formellt afseende hinder möta att antaga densamma. Emellertid har jag ansett säkrast att behandla namnet under den
enda skrifform, som kommit till min vetskap: blott en noggrannare kännedom om dialektens ljudlagar gör det möjligt att afgöra, huruvida densamma är berättigad. För egen del tycker
jag på grund af uttalsuppgiften, att formen ~aren bör föredragas.
Nåsegren, till hvilken artikel jag under Enegren hänvisat,
är icke namn på någon sjö. Namnet Måsegren (SGU Aa 83: 11)
syftar säkert på den så benämnda gården i Gullbärgs hd Og.
= no. Mosegrein 2. Detta senare namn förklaras af RYGII såsom
'förgrening eller arm af en mosse, myr', ock naturligtvis är det
denna betydelse som äfven tillkommer det sv. gårdnamnet.
Första leden sv. dial. måse, ä.-nsv. måse motsvarar rspr. mosse.
Namnet är emellertid af intresse för vårt ämne, såtillvida som
bildningen af namnet är analog med den i Enegren ock imgren.
Nåsnaren må3snar2n. (Hermelin 1802, GS 5 Ö 33) Tveta
sn, Öknebo hd Sdml.; nära sjön Lanaren. Det finnes ingen
annan anledning att betvifla, det namnet hör till fogelnamnet
mås, än den, att s-afledningen i detta ord är relativt ung ock
knappast fanns på den tid, då sjönamnen på -nir uppstod°.
Emellertid kan ju sjönamnet vara en yngre ombildning af
Så äfven Rygh Elven. s. 164.
År 1594 Mosegren (Rygh NG 3:253).
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samma art som Malsnaren 2. Andra bildningar på -naren af
sbst. äro sjönamnen Eknaren ock Näsnaren : ek, näs, båda likaledes belägna i Sdml. I fråga om stamstafvelsen erinrar jag
om Måssjönl, =segöl (GS 3 0 40 Blek.), Måsaviken (2 V 35
Boh.). Dock är det naturligtvis ingalunda säkert, att fogelnamnet mås ingår i alla dessa namn: mossa, mosse heter nämligen i en mängd dial. resp. mås (mes o. d.), måse (mese o. d.),
jfr ä.-nsv. mäse 2, ock namnen kunna mycket väl vara sammansatta med dessa ord; se de under Mosslången anförda sjönamnen ock jfr äfyen Myssjaren.
Af det med mån nära besläktade fsv. mäke, no. maake
kommer sjönamnet Måkevattnet (GS 2 V 36 Boh.); af ett ord
motsvarande isl. mår 'mås' kommer möjligen Måsjö (GS 5 Ö 30
Uppl.). Om förhållandet mellan dessa tre ord se Hellqu. Ark. 7: 143.
Näen mähn (GS 1 Ö 39) Torpa sn, Sunnerbo hd Smål.:
Mässeboda (mäs3sebo2da); af obekant härledning. Sjöns form
synes förbjuda att föra namnet till ett ord motsvarande isl. inter
'tunn, smal', urgerm. stam maiw-, alltså hörande till det i sv.
sjönamn synnerligen vanliga fsv. mio, mio (se Mjögtvängen).
Fsv. Naeghin- ingår i Meghinsior VGL IV. 10, nu Majeller Mäjsjön i Bosebo sn, Västbo hd Smål., samt efter min
mening äfven i nsv. Maj(en)fors, stark fors i Markaryds sn,
*Ma3ghinfors; se Bällen. Detta ~hin
Sunnerbo hd Smål.
är fsv. nueghin 'kraft, styrka'. Motsvarande ord uppträder
äfven -i ags. som första led i ortnamn ock har där samma betydelse af 'stor, mäktig', hufvudsakligen dock i sammansättningar
med stån 'sten', t. ex. Msegenstån (se Middendorff Aeng. flurn.
s. 91). Äfvenledes erinras om no. älfnamnet Megn fno. magn
n. 'styrka'), se Rygh Elven. s. 156.
Mäjsjän, se Bällen ock Mieghin-.
Mälaren mä3laren2 eller vanligen ma3lar2n (maNn Vätömålet 2 ; Mfelir omkr. 1351 enl. SRP 4, 1396 enl. SRP nr '2795; i
Mceler 1404 enl. SD NS I, 1414 enl. SD NS II; in dem Meler
14695 ; Mäle obl. kasus Gamla krön. v. 476, 514; Melar å kardiGS 1 V 38 Hall., 3 ö 37 Smid., 4 Ö 33 Sdml., 6 Ö 30 Uppl.
Norelius Ark. 2: 272.
Schagerström Sv. lm. X. 1: 53.
Enligt DAHLGREN (Egli Nom. geogr.2 £3. 565).
Stylle Bidr. t. Skand. hist. 3: 236.
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nal Nie. a Cusa's karta [149131; Ma31er 01. Petri kr. ss. 69, 77 2;
Meler laeus Blaeu 2: 19-20 [1663]; Meler, Me31er Dahlberg
Svec. ant.; mälaren slutet af 1500-talet?3, Spegel Guds verk v.
108 [1685]4, Tuneld s. 58 [1741] o. s. v.), stor sjö mellan Uppl.,
Sdml. ock Vstml. : Mälsåker, fsv. Madersaker (SRP nr 2235 fr.
1386, med från nominativen inkommet r 5), äldre Mmlisaker
(SRP nr 1939 fr. 1383). Samma namn föreligger äfven i fao.
viknamnet "Mmlir, nu Melsomvik fao. Ma31isheimr, nu Melsom
(Rygh Stud. s. 49).
Det svenska sjönamnet har varit föremål för åtskilliga förklaringsförsök. Så har t. ex. JOHANNES MAGNI härlett det från
mal, namn på fisken Silurus glanis, hvilken fordom talrikt förekommit i sjön, men numera är sällsynt där. Att nu sjöar erhålla namn efter något fiskslag, som där i större mängd uppehåller sig, är visserligen icke sällsxnt; se särskilt under Asplånen°. Af fisken mal skall för drigt Malasjön Ryssby sn,
Sunnerbo hd Smål., enligt WIESELGREN hafva uppkallats 7. Härledningen af namnet Mälaren ur detta fisknamn torde emellertid
af flera skäl böra förkastas, men är dock den möjligaste eller
kanske den enda antagliga af de äldre etymologier af ordet,
som jag känner8. För egen del ansluter jag mig utan tvekan
till den af Erdmann Heimat u. nam. der Ängeln s. 114 framställda tydningen, enligt hvilken ordet är bildat af en svensk
motsvarighet till isl. melr m. 'sandbank'. Detta ord, urgerm.
*melhaz, återfinnes på svensk botten i dalm. mjåg (=*mjälg)°,
hvilket är en i paradigmet uppkommen växelform till melr10.
Ordet ingår sannolikt äfven — utom i det nämnda fno. vik1)

Egli Nom. geogr. s. 565.
2) Rydqv. SSL 6: 308.
Se SD 1: 608.
4) »Then sköna Mälaren».
Jfr t. ex. fsv. Gawrsrum jämte Gauesrum : Gagern o. s. v.,
se afd. II.
Detta namn har dock själft icke något sådant ursprung.
Se under Malen. Sjön upptages dock icke i R. LUNDBERGS
arbete »Om svenska insjöfiskarnas utbredning» s. 26 bland de sjöar, där
fisken nu förekommer.
Afgjort oantaglig är af formella skäl FISCHRRSTRUS härledning
af mällum mellan' (Beskrifning öfver Mälaren, Sthlm 1785).
Häraf kommer gårdnamnet Myelgom, Mmlghum, nu Mjälga, by
i Tuna sn Dal. (Dipl. dalek. 3: Eeg. 57).
19) Se Bugge hos Nor. Sv. lm. IV. 2: 126.
3)

Tillägg ock rättelser.
Ett större antal af dessa tillägg ha tillkommit på grund
af arbeten, som blifvit tillgängliga först sedan större delen af
det föregående var färdigtryckt, t. ex. Rygh NG IV. 1: 2, XV Elven.,
Uppland I. 2. Åtskilliga tillägg ha äfven föranletts däraf att
jag, särskilt genom docenten SVEN LÖNBORG, erhållit kännedom
om några hittills otryckta kartor, där flera namnformer funnos
upptagna, som voro äldre än de af mig anförda. I regel
äro dock dessa nytillkomna former identiska med de förut uppvisade.
Allmän anm. I de första arken har fjärde delens första halfband
af Rygh NG signerats 4; sedan äfvon andra halfbandet (med annan
paginering) utkommit däremot IV. 1.

S. 3 r. 12 u., s. 7 r. 14 n. läs : gaardnavne.
S. 5 r. 30 u. står: sjönamnen, läs: fjordnamnen.
5. 9 r. 6 n. läs: a3sbrun2nen.
S. 20: _Ulan. Till got. aglus eller agls kunna enl. Bugge i
.det nyligen utkomna 15:de bandet af Rygh NG s. 122, äfven
de fno. älfnamnen *Qgl ock *Qgla höra. I dessa norska vattendragsnamn ha vi i alla händelser välkomna motsvarigheter till
det svenska sjönamnet Aglan.
S. 22 r. 6 u.: semikolon bör utgå.
S. 23: Det i slutet af art. Algudhi framställda alternativet
till förklaring af namnet anser jag nu hälst bör utgå.
S. 26: Allgunnen. Att ty. flodnamnet Veeht, såsom MUCH
antar, innehåller namnet på en stridsgudinna, anser numera jag
icke så säkert. Jfr Jellinghaus Westfäl. ortsn. s. 154. Då min
hypotes om uppkomsten af namnet Allgunnen ock i samband
därmed stående frågor icke skulle sakna sin betydelse, därest
Sv. landsm. XX. 3.
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den bekräftades af iakttagelser från andra håll, har jag icke
velat undertrycka den; men t. v. är den naturligtvis att betrakta
som ett till öfvervägande framställdt spörsmål.
S. 30: r. 5-1 n. (om gr. paDt:g) böra naturligtvis utgå.
S. 32: Aktern. Att detta sjönamn uttalas med akc. 1,
anser jag icke längre utgöra något starkt skäl mot riktigheten
af den uppfattningen, att ånamnet Alstren ligger till grund.
Jfr t. ex. under Bottnen.
S. 37: Anton 1 skrifves så å General Landkort öfv. Vg. 0.1688.
Anton 2 skall enligt en annan uppgift af allmogen uttalas
an3ten2.
5. 38: Antvarden. Jfr äfven fno. gårdnamnet Andvar5a
(Rygh NG IV. 1: 57).
S. 43: Aspen 1. Så skrifvet redan å General Landkort
öfv. Vg. o. 1688. Aspentts omnämnes enl. Tuneld IV. 1: 124 åtminstone på 1590-talet. Dess fsv. form har, såsom bevisligen likalydande namn från Smål. ock Uppl., tydligen varit Aspances.
S. 45: Asplången 3 är något tidigare uppvisad än 1541,
nämligen i Hans Brasks brefväxling, HSH 14: 76, under formen
Aspalongen.
S. 48: Axaren. Jfr Rygh Elven. s. 3.

Bastfoten. Jag anser det numera säkert, att alla
här nämnda ortnamn innehålla ordet bastu.
Billingen. En liten sjö med detta namn finnes
enl. GS 3 Ö 29 äfven i Aspeboda sn Dalarna : Billingsnäs.
Äfven denna sjö företer till formen en stor likhet med en
plogbill.
S. 54: Bjuren. En fno. älfnamnsstam Mår- föres nu äfven
af RYGH till bjårr 'bäfver'; jfr NG IV. 2: 193 (utkommet efter
tryckningen af art. Bjuren).
S. 59: Björklången 1 kallas å General Landkort öfv. Vg. o.
1688 Börkelången, alltså sannolikt ett äldre *Birkilanger (jfr
no. Birkelangen), • eller möjligen *Birkolanger, till ett ånamn
Sirka, af samma art som fsv. *Aspolanger till ånamnet Aspe,
hvarom se Asplången. Björklången 2 ock gårdnamnet Björklångsnits omtalas år 1359 (SRP nr 423).
5. 64: Bollungen är besläktat med det af Rygh NG 14: 224
omnämnda no. älfnamnet Bolinga ock Bolunga. Jfr äfven de
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hos Rygh IV. 2: 128 anförda no. orden. Namnet är mångtydigt.
S. 64: Bolmen. Bolmstad skrifves år 1418 Bolmstadh;
se afd. IV. — Den här uppträdande stammen har sin motsvarighet i fno. älfnamnet *Bolma, anfört af Rygh NG 15: 1721.
Beträffande härledningen bör äfven den möjligheten tagas i
öfvervägande, att namnet egentligen betyder 'den svällande, sjudande o. d.'; jfr fsv. bylghia 0. s. v. Sjön karakteriseras för
öfrigt af •Fr. Ström Folket i Simlångsdalen s. 29 som »orolig
ock sjudande»; men det är mig obekant, om dessa egenskaper
utmärka Bolmen i mera påfallande grad än andra större sjöar.
S. 67: Borken. Om det — såsom förefaller troligast —
är gårduamnet Borkhult som åsyftas med det år 1387 omnämnda fsv. gårdnamnet Birkehult (SRP nr 2304; jfr reg.),
hör äfven detta sjönamn till den stora grupp af vattendragsnamn, som innehålla trädnamnet björk.
S. 70: Bremsen. Jfr no. älfnamnet Bremsa Rygh Elven. s.22.
S. 70: Bringen. Jfr Rygh Elven. s. 23.
S. 75: Rallaren. En form Buleren å Landtm.-cont. karta
från 1781 styrker i sin mån det förut från 1734 anförda formen
Bularen.
S. 77: Båfven. Bäwen Sudermanl. (karta) 1625. Motsvarigheter till stammen Bågh- finnas möjligen äfven i Norge;
se det efter artikelns tryckning utkomna 15:de bandet af Rygh
NG s. 377.
S. 81 r. 11 n. läs: Norge3 ; r.. 10 n. läs: sjönamnsbildning 4.
S. 82: Bönern. Jfr Bugge-Rygh Elven. s. 315.
S. 89: Dimlingen. Ett med detta sjönamn besläktat, numera förlorat åuamn fsv. Dimma anser jag ligga till grund för
det fsv. namnet Dimma eller Dymma (1397)2 å den socken i
Vg., som nu heter Dimbo. Vid denna å är äfven Dimboholm
beläget, ock af samma ånamn har Dimmingedalen (se OS 1 Ö
35) afletts. Jfr no. Dimmevand Rygh Elven. s. 28.
S. 98: Dädlingen. Grundordet i detta namn förklaras
under Islingen.
Detta band utkom långt efter det art. Bolmen redan var färdigtryckt.
Styffe Un.2 s. 139.

4
S. 100: Dättern.
o. 1688.
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Detteren General Land kort öfv. Vg.

Eekern skrifves i SD NS 3: 592 fr. 1420 _Mer, men
det i art. omnämnda Ekeryd å samma st. Ekerydhe. Se närmare under /Eker, där sjönamnet undergår en förnyad behandling.
Edslan har som nämnts i fsv. tid hetat *Etle; jfr
det däraf bildade sockennamnet Etheskogh. Till de ord, som
kunna vara besläktade med detsamma, må läggas lit. aid3rti
'toben, getöse macken' (jfr Bezzenberger Bezz. Beitr. 27: 172).
Det uttal af sockennamnet Edsleskog, hvilket af min meddelare betecknats som »Älskog», återspeglas äfven i viss mån i
den form af sjönamnet Edslan, som jag nu funnit å General
Laudkort öfv. Vg. o. 1688 : Alen (för Älen?).
En intressant motsvarighet till vårt sjönamn är det no. älfnamnet Eitla, anfört af Rygh NG i det nyligen utkomna 15:de
bandet, s. 254.
S. 104: Eklången. Gårdnamnet Eklången (ock sålunda äfven
det till grund liggande sjönamnet) är tidigast uppvisat år 1279:
in ekelang (SD 1: 545); alltså fsv. nom. *Ekelanger; se Ungen.
S. 107: Emmern. Jfr no. älfnainnet Eima Rygh Elven.
37.
S. 113: Fogen. En skrifning Fögen förekommer å General Landkort öfv. Vg. o. 1688, Men är säkerligen felaktig för
Fä gen.
Om människooffer i vattendrag jfr Grimm D. myth.3 1: 462.
S. 115: Femlingen. I fråga om tydningen af detta namn
bör den möjligheten ej alldeles förbises, att Fembingen är en
subtraktionsbildning ur gårdnamnet Femlingehult, år 1629 skrifvet Fimlingahult, hvars första led kan innehålla ett patronymicum
på -ung ock som sålunda till sin bildning är att jämställa med
ex. nsv. Arnungared, fsv. Boghlingathorp, fsv. Quillingaby 0. s. v. Det bör dock anmärkas, att af de öfver hundra dylika med patronymica sammansatta namn, som äro mig bekanta,
jag icke känner något på -hult från fsv. tid ock af nysvenska
sådana blott två, Hveningehult ock Sedingehult, båda från
Smål. ock båda till sitt ursprung osäkra; det senare ligger för
öfrigt nära Femlingehult ock kan ju möjligen återgå på ett
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sjönarrin. 1 öfrigt erbjuder sig icke osökt något släktnamn, från
hvilket Femlingehult kunde utgå.
S. 118: *Filkir har kanske varit namnet å den sjö, som
nu kallas Filkesjön (GS 2 Ö 40) Vånga so,. Villauds hd Skå. :
Filkesboda.
S. 118 r. 7 står: SD III, läs: SD IV.
S. 125: Fladen. Ett fno. sjönamn Flaönir ansättes nu också
af Bugge-Rygh NG 15: 314, bildat såsom det af mig under
Flocken ponerade fsv. Floknir, hvilket äfvenledes betyder 'flatsjiin'.
S. 127: Flarken (GS 1 Ö 34) Lugnås sn, Vadsbo hd Vg.;
jfr sv. dial. flark 'gungfly o. d.' Rz, af flap-k-, ock no. Flakkene, namn på en älfutvidgning, af fno. Fla6ki, hvarom se Rygh
NG 15: 302. Om stammen se Fladen ock med afseende på bildningen Örken o. s. v.
S. 129: Flemmingen, Öfre o. Nedre (GS 4 Ö 30) Östervåla sn, Våla hd Uppl.; mig för öfrigt obekant. Samma stam
ingår väl i Flämsjön (GS 1 0 35) Öglunda m. fl. s:nar, Valle hd
Vg. : Flämslätt.
S. 133: Flugen. Ordet flug, flåg om branta bärgväggar
förekommer, ser jag nu, äfven i den egentliga svenskan. Enl.
C. J. Ljungström Väne härad s. 3 användes det nämligen i trakten af Hunnebärg.
S. 136: Flären. En motsvarighet till detta sjönamn, fsv.
*Fleedher (med radikalt r), tycks föreligga i Fläddran (GS 3 Ö
29), namn på en liten sjö i Dalarna.
S. 136: Fläten 1. Sudermanl. (karta) från 1625 skrifves
Fletensiö.
S. 137 r. 15 n.: läs: Lidan.
S. 138 r. 2: notsiffran 1 skall flyttas till r. 11.
S. 141: Fredagen. Jfr Fredagsbärg Gefleborgs 1., Fredagsholmen, -tomten Göteborgs 1.
S. 141: Frillen. Så skrifvet redan å General Landkort
öfv. Vg. o. 1688. Sjönamnets fsv. form Frille ingår — att dömma
af de kringstående gårdnarnnen från Västbo — säkerligen äfven i
(i fiskiwgarthe dicta) frillosgarthe (SD 5: 619 fr. 1346). Ett
fsv. ånamn Frilla uppträder i fsv. Frillostrem (SD 5: 467 fr.
1345).
S. 144: Fryken. Jfr no. älfnamnet Friksdola Rygh Elven.
s. 59.
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S. 145 r. 8 fl: läs: Tyksmark.
S. 149: Fräen. Något äldre än Frennen 1786 är formen
Frännern Marelius Karta 1774.
S. 149: Fräjen. Med tanke på fno. älfnamnen F'dytta ock
*Frign antager jag, att här ett fsv. *FrJegher föreligger. BuggeRygh Elven. s. 328 anser Möjligt, att såväl Prata, Frign som
Nysnen (fno. 'N'jåsn) häntyda till, att man af älfvens vatten
sökt få upplysning om gudarnas vilja. Fräjen kunde tänkas
vara en motsvarighet härtill å svensk botten : ett adj.*frEegher
(ig. frEegr) betyger 'som kan åtspörjas'.
Möjligen böra i analogi härmed vissa vattendragsnamn med
betydelsen 'säga, mumla o. d.' (se Kvännaren, Sagan) uttydas i
analogi härmed såsom syftande på orakelsvar och ej tolkas som
uttryckande vattnets porlande eller sus.
S. 152: Fungen. Gårdnamnet Funghult har jag nu funnit
från 1596 (Skr. utg. af Kyrkohist. fören. IV. 1).
S. 159: Färgen 2. Detta namn uttalas af allmogen färsjen2,
alltså i öfverensstämmelse med den af mir, konstruerade fsv.
formen 'Frerghe. Det bland de s. k. bildade vanliga ock °ursprungliga uttalet färijen användes dock numera stundom äfven
af allmogen.
S. 162: Föllingen. Föllingsö kallas år 1287 filungxliedhe
(SD 2: 21), hvilken form är ett ytterligare stöd för den från
1337 uppvisade sjönamnsformen ffilunghe (dat.).
S. 163 r. 6: läs: För -> Frö.
S. 164: Galmaren kallas hos Tuneld III. 1: 14 (1831) för
Formen på -aren finnes dock redan hos HERMELIN.
S. 170: Getryggen. Getaryggen kallas enl. prof. E. LIDtN
utloppet af Viaredssjön; äfven här dock troligen egentligen
höjdnamn.
S. 170: Giningen. Formen Giningen förekommer redan
i en karta från 1689'; skriften är dock ganska otydlig. — Ett
nära besläktat namn är Ginungaforsen Augerums sn Blek.
S. 170: Gisen, Gissen. Gisen 1 har jag under formen
Gijsen funnit å en karta öfver Hölebo hd från 1679.
Ett fsv. namn *Gise 1. dyl. har säkerligen burits af den sjö,
som nu kallas Gisshults sjön (GS 2 Ö 37) N. Solbärga sn, S.
Galmen.

1)
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Vedbo bd, in. fl. Smål. Detta framgår nämligen af namnen å de
vid sjön belägna gårdarna Gissar') ock Gisshult.
Däremot bör Gisen 2 sannolikt skiljas från Gisen 1. Den
förre kallas å en karta fr. 16891 för Giösen, den senare heter,
såsom jag i det föregående nämnt, i fsv. Gisio.
S. 171: Gisslaren skrifves Gisslan eller Gisslen å en karta
fr 16891.
S. 174: fsv. Gläm-. En älfnamnsstam gräm måste förutsättas för det vrml. älfnamnet Glomman Nyeds ock Väse s:nar
Vrml., identiskt med fno. Glåma, som lefver kvar i no. Glommen2.
På grund af sitt s tyckas namnen å de vid Glomman belägna
Glumshammar ock Glumseryd, äldre äfven Glåmseryd, snarast
utgå från ett fsv. *Glämir, hvilket möjligen har varit namn på någon numera försvunnen, af älfven bildad sjö. Tydliga spår af en
ganska stor sådan kan man ännu skönja, åtminstone å kartan
(GS 1 Ö 32); Älgåstjärn synes vara en lemning af densamma.
Stammen Glåm-, som ingår i isl. glåmr m. 'måne', sv. glåmig
o. s. v.3, har i älfnamnen sannolikt sin gamla betydelse 'glänsande'. Jfr Glan, Glimmingen o. s. v.
S. 176: Glim-. Det bör noga observeras, att sockennamnet Glimåkra icke, såsom man af framställningen under Glimmingen kunde förledas att tro, är direkt bildat af det en gång
osammansatta namnet å den sjö, som nu kallas Glimsjön, utan
af ett • Glim(a), namn å den från sjön flytande ån.
S. 179: Glysen. Beträffande den af mig ponerade utvecklingen 'Glypsbo -› *Glysbo kan jämföras fsv. Glopsbodhir
(SD III) -± Glösbo Rängsjö sn Håls.
S. 187: Greten4 (enl. uppgift) Virestads an, Allbo hd Små!.;
äfven kallad Gretasjön; af för mig obekant härledning.
S. 187: Gromund-. I Uppland 1: 411 gissar K. H. KARLSSON, att ett sjönamn Gromund ingår i fsv. Gromundhem 1316,
nu Gråmunkehöga i Fundbo sn Upp!., vid Fundbosjön. Om
så är, hör första leden tillsammans med det under Gron behandlade vanliga nordiska vattendragsnamnet Grö-, ock senare leden
är mund- 'mynning', som äfven tycks ingå i Fjätmunn, no.
1)

Uppland I.
Se närmare Tamm Et. ordb.
Akeentuppgift har ej lemnats.

2)

Rygh NG 3:125 o. s. v.
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Velmunden 0. s. v.; se ofvan nittarann ock jfr Gissmunnen. Den
första leden i dylika namn anser jag snarast böra betraktas
som älfnamn.
Om gårdnamn på -hem, som äro sammansatta med sjönamn, se Bjärlången, Bleken. I stället för Gromundhem hade
man snarast väntat Gromundshem. Om dylika gamla sammansättningar på -hem ock -tuna, som tyckas vara sammansatta
icke med genitiver, utan med namnets »stam», kommer jag antagligen att tala i annat sammanhang.
S. 190: Grunnen. Jfr fno. sjönamnet Grynningr (Rygh
NG 15: 143).
S. 194: 'Gränkafveln. Ett vattendragsnamn, i hvilket fno.
kcefli n. 'kafle' ingår, anser Rygh NG 14: 64 kunna bilda första
leden i fno. Keflisey.
Gräsken. Så redan å General Landkort öfv. Vg.
o. 1688.
Gröen. Denna sjö kallas å General Landkort öfv.
Vg. o. 1688 Groren; jfr fno. älfnamnet Gr65r-, om hvilket se
under Groen. E. W. Olbers Geol. karta öfv. Götheborgs fögderi (1864) har Grören. I alla händelser hör namnet ju till den
stam, som jag i art. velat finna i detsamma.
4314fven. Jfr namnet å den t. ex. i Laxdi5lasaga
omnämnda Guf(u)å på Island.
Gullungen. Jfr Rygh Elven. s. 85.
Gången. Jfr no. älfnaninet Ganga Rygh Elven.
s. 64.
*Gårlången, fsv. -Gorlangher. Kanske får man
konstatera ett dylikt sjönamn på grund af det SD 3: 236 för öfrigt
obekanta gårdnamnet in gorlonghvm (1315). Jfr Gårbarken o. s. v.
S. 208 not. 3: läs: CXLII . (Wien 1900).
S. 209: Götmaren, not. 2. Min i denna kortfattade (vid
korrekturläsningen inskjutna) not uttalade åsikt hoppas jag vid
annat tillfälle kunna utförligare motivera.

S. 216: Henaren. De rader, som röra ty. hain — hvilka
till följd af någon obegriplig blunder kommit att kvarstå genom
alla korrekturen — skola naturligtvis utgå. — Jfr no. älfnamnet Heina Rygh Elven. s. 97.
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S. 225: Holten. Möjligt är, att det hos HÖJER förekommande namnet Holten aldrig förekommit i det talade språket.
Redan å General handkort öfv. Vg. o. 1688 kallas sjön för
Hoisliunga Sjön.
S. 225: Huden. Jfr no. älfnamnet Hona Rygh Elven.
s. 107.
S. 237: Hunn. Det no. älfnamnet Hunn föres nu af BuggeRygh NG 15: 308 till got. hinpan 'fånga'.
S. 252: Hällungen. Hellungen General handkort öfv. Vg.
o. 1688.
S. 260: Namnen på If- föreslår prof. E. LIDEN mera tilltalande att föra till det gamla germanska ordet för 'idegran'
(isl. ST, f ht. iwa o. s. v.).
Rygh Elven.
S. 263: Immeln. Jfr no. älfnamnet
s. 117.
S. 270 not 2 r. 5: läs: otkap.
S. 271 r. 13: läs: ljtifr.
S. 272: Julan. Till ieu. V dheu i gr. -aito o. s. v. hör enl.
d'Arbois de Jubainville (liguriska?) flodnamnet Dura, nu die Thur,
biflod till Rhen i Schweiz,. Å andra sidan erinras om fsv.
yulastrom (SD 5: 34 fr. 1341), nu Juletorps å, Tjureda sn Smål.
S. 275: Juttern. Af formella skäl är naturligtvis endast
det andra alternativet Iutra
Jure möjligt.
Ian
S. 277: Jägern. Det i denna art. omtalade Hägerbo heter
år 1347 hegrabo (SD 5: 681). Knappast ingår här, som af Lundgr.
X. 6: 115 antages, ett personnamn.
S. 286 r. 6 n. står: Vårdinge, läs: Vårdnäs; r. 25: hvad
som säges om ty. hain utgår.
S. 298 r. 11: läs: *Fimlle.
S. 294: Kammen. Kamarp skrifves år 1464 Kombatorp
(Rääf 1: 264). Sjön synes alltså ha hetat *Kambe; jfr dock alle.
1 ock gårdnamnet Kam.
S. 299, inskjut: Klosstjärn, se Kloten.
S. 305 r. 18: läs: *Linundhe.
1)

Jfr Holder Alicelt. sprachsch. 1:1378.
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S. 308: Kraften. Detta namn hör säkerligen tillsammans
med sv. dial. krate 'afskrap o. s. v.' (Rz s. 350) ock är sålunda ett af de icke fä sjönamnen med nedsättande betydelse.
S. 347: Vid såväl Lisman som Lisnan bör man äfven tänka
på möjligheten af en härledning ur stammen i fsv. lise 'lugn'
(jfr mht. lise). Se i fråga om betydelsen under Lygnern.
S. 350: Loftern. Se ytterligare afd. II mom. 2, där på grund
af ä.-nsv. loffttisnäs ännu ett fsv. sjönamn *Lopter konstrueras.
S. 431: Noen. Jfr äfven Nodhaby SRP nr 1250 fr. 1377.
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