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Sörmogen, se Logen.
SÖräljen sö3räl2jen (Orcdriart) (5. Helgen Lotter c. 1750;
Sörelgen Hermelin 1803; Söder Elgen GS 2 Ö 31), stor sjö i
Grythytte sn, Grythytte bärgsl. Vstml. Om första leden se Sörlången. Senare leden har i äldre tid säkerligew börjat med h,
se närmare under Höljen, Norröljen.

Tagden (SGU Aa 20: 15) Molla sn, Gäsenes hd Vg.; sjön
var år 1866 nästan igänvuxen. Namnet anföres till tjänst för
kommande forskare, som möjligen kunna finna någon antaglig härledning. Af formella skäl måste d vara en afledning.
Knappast föreligger här dock en bildning af sbst. tagg (jfr
Taggen). I fråga om suffixet må Öfden samt no. sjönamnet
Gjevden
älfnamnet Jeev I) jämföras:
Taggen tag4gen (Hermelin 1810, Tham Link. s. 718, GS
4 Ö 35) Yxnerums sn, Skärkinds hd Og. Namnet innehåller
sv. tagg, fsv. tagger o. s. v. Det har afseende på sjöns form
ock bör sålunda närmast jämföras med sådana sjönamn som
Skrufven, Spiken, Spjuten ock möjligen Viggen.
Tallången (Hermelin 1818) Mörlunda 511, Aspelands hd Kim.
Sjön finns ej upptagen å GS 3 Ö 37 ock är mig för öfrigt obekant. Jag vågar i saknad af äldre former ingen gissning om
namnets ursprung. Namnet är sannolikt icke sammansatt med
trädnamnet tall, isl. pol f. (gen. pallar); jfr annars sjönamnen
Asp-, Björk-, Boke-, Ek-, Förlången. Ordet tall är nämligen
högst sällsynt såsom beståndsdel i svenska sjönamn. Jag känner
i själfva värket blott Talltjärn två gånger från Vrml. (GS 1 V
31, 2 Ö 31), hvilket namn kan vara af mycket ungt datum.
Däremot äro af trädnamnet fur bildade sjönamn ytterst vanliga
(se Furen). Ordet tall är emellertid antagligen gammalt i Sverige;
jfr t. ex. ia-afledningen tälle 'tall-lund' Og., Små!. ock Blek. Rz.
Tamlangen, se Tannlången.
Tarmen tar4men.
1) (GS 3 Ö 39), liten aflång, jämnbred ock smal sjö strax
väster om sjön Nätterhöfden, Medelstads hd Blek.
) Se närmare under Jitfvern.

1

Sv. landsm. XX. 1.
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Stora o. Lilla (St. Tarmen SGU 19: 37; Tarmarne GS
3 Ö 31), två små smala sjöar i Ramnäs sn, Snäfringe hd Vstml.
i sammansättningen Långtarmen.
Namnet innehåller naturligtvis sv. tarm, isl. Darrar. Det
förekommer äfven i Norge som namn på långa ock smala tjärn
ock vikar äfvensom på gårdar, i hvilket sistnämnda fall det antagligen syftar på »langstrakte jordveie» 1. Samma ord ingår
äfven i sjönamnet Tarmlången. Benämningar på kroppsdelar
o. d. ingå ofta i sjönamn. Jfr t. ex. Degerlofven, Haien, Dumpen,
Strupen.
Tarmlången tarsmloegen.
(Sjöborg Blek. hist. o. beskr. s. 324 [1793], GS 2 Ö 40),
liten sjö i Hällaryds sn, Bräkne hd Blek.
(enl. uppgift) Kråksmåla sn, Hanbörds hd Kim.
(GS 2 0 34) Tivedens sn, Vadsbo hd Vg.
(Tamlangen Karta från 1689 [Uppl. I]; Tamlången Gran
s. 608 [175412 ; Tarmlången GS 4 Ö 31), smal ock jämnbred sjö
på gränsen mellan Vittinge sn, Torstuna hd Vstml., ock Järlåsa
sn, Hagunda hd Uppl.; af Tham Ups. s. 153 kallad OrmUngen.
Namnet är sammansatt af sv. tarm, isl. Darrar (se Tarmen)
ock adj. lång (se Lången). Säkerligen bör äfven 4 föras hit;
i alla händelser har namnet i yngre tid anslutit sig till tarm.
Tarmlången : Tarmen = Björklången. : Björken o. s. v. Jfr
äfven Långtarmen, hvilket namn förhåller sig till Tarmlången
som Långhalmen till Strålången.
Tartaren tar3taren2 (»Tårrtaren»; Tartaren GS 3 Ö 33)
ock Tatern ta3ter2 n (»Tåtern»; Tattern SGU Aa 9: 5, GS 3 ö
33; Tartarsjön Lex. 7: 788), två små sjöar, den förstnämnda i
V. Vingåkers sn, Oppunda hd, ock den senare i Österåkers sn,
samma hd Sdml., omkr. en fjärdingsväg öster om den förra.
Den sjö, som här kallas Tatern, är numera urtappad. Jag behandlar de båda sjönamnen under en artikel, emedan det är
säkert, att de hafva samma ursprung, nämligen best. formen af
sv. tattare, dial. äfven tätare (tåtere) i bet. sigenare = fsv.
tartar(e), äfven tattare, 'tartar' 3. Samma ord ingår äfven i
Rygh NG Indl. s. 39, NG 2: 218.
Samma form i Lex. 3: 473 (1862) är direkt hämtad från GRAU.
1 samma bet. uppträder tattare ännu i P. Brah. Krön. s. 62.
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Tataragöl N. Vi Ög. (Rääf 5: 16), Tartartjärn (GS 2 Ö 31 2
ggr), Tattartjärn (3 Ö 31), Tattarebäck Stehags sn Skå. (Falkm.
s. 202), Tattaresiötresk (1568), Tartarsiö tresk (1571)1, vidare
i t. ex. gårdnamnet Tattermyra Bärgs sn, Vadsbo hd Vg., år
1447 skrifvet Thartharamyro, 1466 Tatharmyro, 1480 Tatermyra, 1500 Thaatermyra 2. Anledningen till namnet har natur-

ligtvis varit ganska tillfällig. Det erinrar närmast om sjönamnen
Kolbrännaren, Ryttaren, Silfköparen, Slaktaren; jfr äfven
Garpen, Svensken, Dalkarlen (Dalarna) samt de under Janhåksen
ock Sibrissen anförda, af personnamnen bildade sjönamnen. Nam-

nen kunna icke ha någon synnerligen hög ålder : fsv. tattare är
nämligen ett under senare hälften af medeltiden inkommet lånord.
Tatern, Tattern, se Tartaren.
Teden te3clen2, af allmogen kallad te3en2 (Teden Lotter
c. 1750, Hermelin 1810, Tham Link. s. 40, GS 3 Ö 35), icke
obetydlig sjö i Örtomta ock Björsäters s:nar, Bankekinds hd Og.
Den fsv. formen af detta sjönamn finna vi genom att utgå från
namnet å den nära sjön belägna gården Tegelsäter. Detta namn
skrifves år 1377 Tidhilneter (SRP nr 1257). Af hvad jag yttrat
under Meshatten framgår vidare, att namnet är identiskt med det
TidalsEeter, som omnämnes i en afskrift af ett dokument från
1320, af hvilket ett utdrag meddelas i SD 5: 441 noten : flera
af de i samband med Tidalsoater uppräknade gårdnamnen har
jag i nämnda artikel uppvisat såsom ännu lefvande i Björsäters
sn 3. Sjön skulle alltså ha hetat *Tidil eller möjligen *Tidal; den
afskrift, i hvilken denna senare form uppträder, vimlar emellertid af läsfel. Då i afskriften i säkra fall th utbytts mot t ock
dh mot d, kunde man visserligen ha rättighet att utgå från ett
äldre *Thidhil; men skrifningen TidhilsEeter från 1377 talar
emot ett dylikt antagande. Namnet *Tidhil för jag till fsv. sjönamnet Tiper ock de i denna artikel behandlade vattendragsnamnen, t. ex. Tidan (se nedan s. (317). I fråga om afiedningen
kunna t. ex. Immeln, fsv. Yngil, Ingil (se Yngaren) jämföras.
Nordlander Ångerm. fiskev. s. 29.
Vadst. kl. jordeb. s. 176.
Om ytterligare bevis behöfvas, må påpekas, att BrutEe ock
Tidalsaater nämnas tillsammans ock att Bråta samt Tegelsater äro
'belägna ett mycket kort vägstyeke från hvarandra.
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Teen 1. Ten.

te4n (Teen Blaeu 2: 20 [1663], Tuneld s. 73 [1741], GS
2 Ö 33), ganska stor sjö i Skagerhults sn, Edsbärgs hd Nke :
Teboda.
se Teden.
Man vill ogärna skilja Teen 1 från det nyss behandlade
Teden. Intervokaliskt 6 kunde här möjligen bortfalla — åtminstone dialektiskt — långt tidigare än o. 1650, från hvilken
tid, som ofvan synes, den älsta af mig kända form af sjönamnet
daterar sig; jfr t. ex. y.-fsv. ti(dh)ande 'nyhet'l. Särskilt vill jag
omnämna, att det af ånamnet Tidan, fsv. Tia (se Tipir) bildade
sockennamnet Tidavad, Tiavad eller Tjåfva2 redan 1392 skrefs
Tiovadla 3.
Då äldre former af sjönamnet Te(e)n 1 ock gårdnamnet
Teboda saknas, vet man ej, om namnet i fsv. hade t eller p.
I. förra fallet hade man att föra det till fsv. sjönamnen •Tidhil
(se Teden), Tipir o. s. v. I senare vore det besläktat med det
adj. isl. pi6r, no. tid 'isfri', isl. piöinn ds., hvaraf värben isl.
Dia, sv. dial. tia resp. isl. pi5na, sv. tina 'tina, töa' äro bildade 4.
Det skulle då utgå från en fsv. stam t113.- med samma vokalisation som i no. tida, tea 'källa som icke tillfryser' Ross5. Samma, resp. besläktade ord ingå väl också i no. Tiaaen, hvaraf
gårdnamnet Tiset, äldre Thidascetr, vidare i no. gårdnamnet
Tierud, äldre Thiderud, där Rygh NG 2: 64 förmodar älfnamnsstammen pik hvilken äfven han är böjd att föra till adj. piär,
i bohuslänska älfnamnet pi68,6 samt i de tyska ortnamnen
Thidela 'Deilbach' ock Thitinesheim 'Deidesheim' m. fl., om
hvilka senare se v. Grienberger PBB 21: 221. Samma afljudsstadium som i Teen uppträder möjligen i det uppl. sockennamnet

Se Kock Sv. lm. XV. 5: 25 f., Nor. Aschw. gr. s. 238; jfr
äfven Columbus Ordesk. : föa, göa. röe o. s. v. Nor. o. Stjernströms
uppl. s. vm. samt Hellqu. 1600-talets sv. ss. 77, 113.
Tjälva Lex. 7: 35 är ett af de många tryckfel, hvaraf arbetet
vimlar.
Styffe Un s 143
Om detta adjektivs etymologi se Karsten Prim. nominalbildn. 1: 8.
Jfr äfven isl. Diäinn ock sv. dial. töna (÷- p15na; därjämte t. ex.
dalm. taina
1 ett gränsdokument NGL 2: 487. Se äfven under Naten.
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Teda, fsv. (dat.) thedum (SD IV). I fråga om betydelsen jfr
under Lyen (ock Värmeln). Se för öfrigt följ. namn ock Tenaren.
Tegelsäter, nsv. gårdnamn, se under Teden.
Temnaren, se Tämnaren.
Ten, se Teen.
Tenaren (Tenarn Hermelin 1804, GS 4 Ö 33), liten sjö i
Ripsa sn, Rönö hd Sdml. Namnet användes enl. uppgift icke
numera, utan sjön kallas Prästsjön, emedan den till största
delen är belägen på prästgårdens ägor. Det är emellertid mycket
gammalt, men dess härledning är i saknad af äldre former svår
att bestämma. På grund af de i socknen förekommande- sjönamnen Eknaren, Lisnaren är man -snarast böjd att föra n till
afledningen; man ville då hälst tänka på ett fsv. *laidhnir,
bildat af den under Teden omtalade stammen piäpiä-. 1 så
mIl förhölle sig Tenaren. till Teen liksom Eknaren till Eken.
Emellertid må framhållas, att å GS 3 Ö 37 ett Tensjön
finnes upptaget. Detta namn är väl sammansatt med sv. ten,
fsv. tån, hvars egentliga °betydelse är den, som uppträder i den
isl. motsvarigheten teinn m. 'smal gren 1. käpp', ock kan sålunda jämföras med ags. ortnamnet on timmere (: ags. tån
'kvist')1. Ett fsv. sjönamn *Tönir (= isl. *Teinir) säger ungefär
detsamma som en sammansättning Tensjön. Jfr Axaren : Axsjön, Ekaren : Eksjön, Getaren : Getsjön, Hallaren : Hallsjön
o. s. v. Med afseende på betydelsen erinras om Bjälken, Gändeln, Sparren, Snesnaren, Stoekaren, Täljaren, Stafsjön, älfnamnet stångån (fsv. stang), många andra att förtiga.
Mellan de båda här föreslagna möjligheterna vågar jag ej
träffa något afgörande. Kanske är för öfrigt förklaringen att
söka på helt annat håll.
Testen.
tes3ten2 (GS 2 Ö 33) Skagerhults sn, Edsbärgs hd Nke
: Testabäcken; vid den större sjön Toften. Det är väl en tillfällighet, att detta namn synes allitterera med namnen å sjöarna Toften ock Teen, med hvilka Testen genom en å står i förbindelse.
tes3ten2 (tbistan)2 (Testen Hermelin 1802, Radloff 1: 6
[1804], GS 5 Ö 31 m. fl.; Testaren enl. uppgift »å somliga
Middendorff Aeng. flurnam. s. 133.
Enligt en annan, dock otillförlitlig uppgift uttalas namnet med
ale. 1.
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kartor») Almunge m. fl. s:nar, Närdinghundra hd Uppl. :
Testnäs.

Båda namnen böra sammanhållas hed no. älfnamnsstammen
Teist-, fno. Deist-, som kanske med Rygh Elven. s. 265 är att
ställa till no. teisten 'liflig o. d.'; jfr Leken o. s. v.
Fsv. -*Thidhal, se Teden.
Thon, se Tolen.
Fsv. *Threhornir, se Trehörningen 7.
Fsv. Throstaba3k, gårdnamn, se Trästen.
Fsv. Thrwhyrne, -horne, *Thrwhornir, se Trehörningen.
Fsv. Thugn, se Tåkern.

Fsv. *Thydi har sannolikt varit namnet på den sjö, som nu
kallas Tydjesjön ock efter hvilken Tydje sn, Tössbo hd Dal.,
fått sitt namn. Socknen Tydje hette år 1397 Thydjal. Om
namnets härledning har jag ingen grundad mening, rotvokalen
synes emellertid ha varit kort, ock de oblika kasus ha väl lytt
*Thydia.
Tibon ti3bo2n 2 (»Tibön»; Tibon SGU Aa 84: 5, GS 2 Ö
33; Tybosjön Tham Örebr. s. 102), liten sjö i Lerbäcks sn,
Kumla hd Nke, genom en å i förbindelse med den betydligt
större sjön Tisaren. Namnet har liknande ursprung som Fillbon
ock de i denna artikel anförda ock behandlade sjö- ock gårdnamnen på -bon, -botten; å samma ställe förklaras äfven öfvergången -botn -÷ -bön. Betydelsen är alltså Tisarens, d. v. s.
Ti- eller Tysjöns »botten»; se närmare Fillbon. Etymologiskt
identiskt är det i Vadst. kl. jordeb. s. 215 från år 1500 anförda
Tybothnin Åsunda ö, Segerstads sn, Grums hd Vrml. Att dömma
af de öfriga där uppräknade namnen föreligger här ett viknamn;
jfr Vevassen.
Namnet Tibon är viktigt så till vida, som det visar, att s i
namnet å den närbelägna sjön Tisaren icke tillhör stammen.
För härledningen af namnets första led hänvisas till Tigotten,
Timren.
Tickeln, Stora o. Lilla, af allmogen kallade tiklu4lerna
(Tiekeln Radloff 2: 165 [1805]; Tiekelsjön GS 5 Ö 31) Knutby
sn, Närdinghundra hd Uppl. Namnet har säkerligen afseende
StyfEe Un.2 s. 147.
Jag vet dock ej, om jag rätt förstått min meddelares uppgift.
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på formen ock innehåller väl det hos Rz s. 732 anförda tickel
'stickel'. Dock utgår det från en äldre form på -Iii; jfr det i
Skuttorp, Älfkarleby ock Häfverö Uppl. förekommande betul
(batt.74), motsvarande isl. bitull'. I fråga om betydelsen erinras
om sjönamnen Skagern, Spiken, Spjuten, Viggen ock i motsvarande artiklar omtalade likbetydande namn.
Fsv. Tipir.
(Tir, Tipir VGL IV. 11: 3), sjö i Vg., obekant hvilken.
Samma namn har enligt min mening äfven burits af den
sjö, som nu kallas Tirserumssjön (GS 3 '0 36), Tirserums sn,
Kinds hd Og. Socknen ock gården TirseTum kallas i fsv. tid
Tidhisrwm (SRP nr 3143 från 1400). Tidhisrum : Tipir =
Vidhisrum, nu Virserum : *Vipir (se d. o.). Med -rum äro i dessa
trakter synnerligen många gårdnamn bildade.
Af samma stam kommer tydligtvis det likaledes västgötska
ånamnet Tidan, Tidaän, af allmogen kallad Tian, fsv. Tia, i
VGL IV. 11: 4 ti.5w, år 1306 (in amne) tipu "(SD II), år 1403
i Tidho (SD NS I) : Tidaholm, sockennamnet Tidavad, år 1392
skrifvet Tiovadh2. Ett fno. älfnamn Ti5a. 1. Tia kan ansättas
på grund af fno. gårdnamnet Tidurud, nu Te3rud; se Bugge-Rygh
Elven. s. 336. Dessa vattendragsnamn innehålla en stam tip-.
Denna torde vara en adjektivisk bildning på -to- af den bekanta ieu. roten di 'lysa, skina' i sskr. dideti 'skiner, lyser',
.anourat), etigsielo; 'väl lysande' o. s. v., med rgr. Uource.
utvidgning i isl. tirr m. 'ära' samt med ieu. d-suffix möjligen
i isl. teitr 'glad', ags. tåt 'mild', fht. zeiz 'behaglig's; jfr äfven
Tisnaren. Då nu isl. db stundom uppträder i betydelsen 'angenäm, behaglig' 4, kunde det synas frestande att äfven föra adjektivet i denna betydelse till ofvan anförda ord — jfr särskilt fht.
zeiz (: tior = fiat : gr. r/cerl'ig 0. s. v.5) ock sålunda skilja det
från tir 'som är på färde, sedvanlig o. d.'; dock är enligt mitt
Grip i Sv. lm. XVIII. 6: 10.
StyfEe U11.2 s. 143. Se under Teen. Om Tidans naturförhållanden se utförligt Lex. 7: 34.
Uhlenbeck Et. wb. d. altind. spr. s. 126, Prellwitz Et. wb. d.
gr. spr., Persson Wz. s. 137, Bugga PBB 21: 425. Jfr dock Karsten
Prim. nominalb. 1: 61.
Sgkv. hin skamma str. 14, Bugge Norr. fkv. s. 249.
Persson Wz. s. 42.
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förmenande ett dylikt skiljande icke tillrådligt; jfr de hos Fr..,
anförda betydelserna.
Om en gissning af BUGGE beträffande betydelsen hos no.
älfnamnet *Ti.5a se Rygh Elven. s. 337. Från dessa namn böra
skiljas några under Teen omtalade, som med säkerhet höra till
en stam pi.5-, piSlutligen må nämnas, att ånamnet Tidan, Tian af allmogen
härledes ur räkneordet tio : älfven kräfver enligt folktron årligen tio offer1.
Tigotten (Tigotn GS 2 Ö 33), mycket liten sjö i Askersunds landsförsamling, Sundbo hd Nke. Jag har från min meddelare i socknen icke erhållit någon uppgift om sjön, ock det
är ju t. o. m. möjligt, att den numera är uttorkad eller igänvallad; emellertid torde namnet lyda eller hafva lytt Tigotten.
Dess första led är enligt min mening identisk med den i Tiveden, inom hvars (forna) område sjön är belägen, ock detta
skogsnamn, fsv. Tiwiper (VGL), år 1346 skrifvet tyuip (SD V),
innehåller säkerliken, såsom flera forskare antagit, det fsv. gudanamnet Ty, Ti(r)2. Om fda. skogs- ock lundnamn, där samma
gudanamn tycks uppträda, se Nielsen Blandinger 1: 263 f. 3 I
sammanhang härmed erinras äfven om svabernas åt Ziu hälgade
skog, »prisca formidine sacra», omtalad i Taciti Germania kap. 39.
Namnet har i Sverige lemnat betydligt färre ock osäkrare spår
efter sig än t. ex. gudanamnen Oden, Tor, Frö, Ull ock Njord.
Om liknande sjönamn, som mer eller mindre säkert kunna anses
hafva mytisk innebörd, se Algudhi, Allgunnen, Mguten, Frövättern,
Onsörjen, Toren, Ullviittern. Senare leden är densamma som i
sjönamnet Vigotten. Den innehåller en i relativt obetonad ställning uppkommen stam got- af äldre gaut- = sv. göt-, hvilken
Jfr ordstäfvet »Nissa, Tia ock Laga ta mången man å daga».
Lex. 7: 35.
Jfr Lundgr. Språk!. int. s. 76.
Om detta gudanamns förekomst i nordiska ort- ock personnamn
se vidare Lundgren Spår af hednisk tro s. 11, Steenstrup (dansk) Hist.
tidsskr. 6 R 6: 388, Hellqu. Ark. 18: 363; se äfven art. Tisaren, Tisnaren, Tynn. Om dess förekomst i växtnamnet tibast 'Daphne mezereum' se Rietz, Lundgren Språk!. hit. s. 75, Jenssen-Tusch s. 70. Gudanamnets härledning kommer oss här egentligen icke vid; se därom
Persson Wz. s. 137 ock där citerad litteratur, Bremer IF 3: 301.
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uppträder i de under Göten behandlade nordiska vattendragsnamnen, som äro besläktade med fsv. gjuta, isl. gjåta.
Tiken triken (Tiken Hermelin 1809, GS 2 Ö 39; Tiksiö
Rogberg o. Ruda s. 270 [1770], Tiksjön Lex. 7: 42), icke obetydlig sjö i Tingsås sn, Bonga hd Smål., med enligt uppgift
skogiga stränder. Då sjön ligger i Tingsås socken ock vid densammas norra ända (nära kyrkan) gårdarna Tingsmåla ock
Tingsryd äro belägna, är det synnerligen frestande att förbinda
dessa namn med sjönamnet, särskilt med tanke därpå att, såsom i det föregående visats, en mängd socknar fått namn efter
den förnämsta sjön inom desamma; jfr t. ex. Edsleskog af Edslan, Tyskmark af Töcken, Ånimskog af Animmen o. s. v.
Tyvärr känner jag inga medeltida former af namnet Tingsås —
socknen afsöndrades på 1600-talet från Väckelsång, hvaraf den
förut var en del. Det har väl emellertid lytt pingsasa eller
pingsas, i hvilket fall det vore sammansatt med fsv. ting, sv.
ting ock icke hade något med sjönamnet att skaffa. Dock kunde
man upprätthålla det samband mellan sjö- ock sockennamnet,
som man ogärna vill uppgifva, på följande sätt. I det föregående har visats, att sjön Mien haft växelformen *Mitinger
(: Midingsbråten, -torp o. s. v.) ock sjön Skälen äfven hetat
*Skilinger (: Skillingsboda, -måla o. s. v.). På samma sätt har
kanske Tiken äfven kallats Tikingen. Ett häraf bildat *Tikings- (eller pikings-) its(a) har blifvit Tingsås enligt samma
ljudlag som värkat, att fsv. Vikingaker utvecklats till Vingåker. Jfr analogt bildade gårdnarnn på -ås under afd. IV.
Huru som hälst finns ingen anledning att betvifla, att sjönamnet utgår från en fsv. stam tik- eller pik-. Däremot är det
svårt att afgöra, om den osammansatta eller den sammansatta
formen är älst. Det förra förhållandet är vanligast; men det
finns äfven sjönamn, om hvilka man har alla skäl att antaga,
att det enkla namnet uppstått genom ellips af det sammansatta,
jfr t. ex. Kullen, Len, Tydingen, Yddingen. För ett sådant antagande talar här i sin mån Tiksjön (GS 1 Ö 37) Håcksviks
sn, Kinds hd Vg. För öfrigt må starkt framhållas, att den älst
uppvisade formen af vårt sjönamn just är Tiksiö. Hvad härledningen beträffar, antager en meddelare', att namnet kommer af
1)

Pastorn, fil. kand.

C.

LINDSTÅN.
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sv. djurnamnet tik ock beror därpå, att vargtikar haft sina lyor
i strändernas bärgsklyftor. Denna mening stödes af den omständigheten, att strax väster om Tiken en sjö vid namn =sjön är belägen. Jfr för öfrigt Björnsjön, Getsjön, Hästsjön,
Älgsjön o. s. v. Skulle denna etymologi icke vara riktig, har
man att fatta namnet såsom ett af de icke få urgamla sjönamn
på suffixalt k, hvilkas betydelse numera icke alls eller endast
med svårighet låter sig bestämmas. Jfr t. ex. Fryken, Tolken.
Tisaren ti3sar2n 1 (Tisaren Lotter c. 1750; GS 2 o. 3 Ö 33),
stor sjö i Lerbäcks ock Halsbärgs s:nar, Kumla hd Nke. Af
namnet å den närbelägna sjön Tibon synes mig framgå, att s
i Tisaren icke tillhör ordets stam. Jag antager därför, att Tisaren är en — säkerligen gammal — ombildning af ett fsv.
*Tis(r) eller *Tisio(r), alltså en sammansättning af fsv. gudanamnet Ti(r) (Tyr]) ock sjö samt etymologiskt identiskt med
det i Malma sn Vstml. förekommande Tisjön (GS 3 Ö 32)2 samt
sannolikt äfven med sjönamnet Tisan Lima sn Dalarna. Äfven
i England ha funnits sjöar, som varit hälgade åt samma gud
eller kanske rättare uppkallade efter honom. Så omtalas enl.
Kemble The Saxons in England 1: 52 not 3 i Cod. diplom. nr
262 en Tiwes mores. Namnet har ombildats i anslutning till
sjönamn med den vanliga ändelsen -jr, nsv. -aren. Jfr under
Hissingen (: äldre Hipsio). Sjönamnet Tisaren är sålunda till sitt
ursprung närmast att förlikna vid Frösjön (se Frövättern), Odensjön (se Onsörjen) ock Torsjön (se Toren). Om af gudanamnet
Tir bildade ortnamn se för öfrigt under Tigotten. Därest mina
i denna ock närmast föregående artiklar gifna förklaringar äro
riktiga, synes Närke ha under någon period varit ett hufvudområde för guden Tyrs dyrkan. Jfr härmed, att gudanamnet
Ull oftast uppträder i sjönamn i Värmland.
Tislången ti8s1oB2Ben (Tyslängen Lotter c. 1750; TisUngen. GS 3 Ö 33), lång ock smal sjö i Ö. Vingåkers sn,
Oppunda hd Sdml., i förbindelse med sjön Tisnaren. Om ordets
härledning se Tisnaren.
Af allmogen uttalas namnet enligt uppgift med sammansättningsbetoning ock slutet a,
Enligt uppgift uttalas namnet »så, som det skrifves».
8) Formen skrifves enl. Kemble mere.
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Tisnaren ti3snar2n 1. ti3sner2n (Tisnar[e]n Landtm. Cont.
karta öfver Sdml. 1751, Broocman 2: 463 [1760], Hermelin 1804,
GS 3 Ö 33), stor sjö i Skedevi sn, Finspånga läns hd Og., ock
Ö. o. V. Vingåkers s:nar, Oppunda hd Sdml. : Tisenhult, år 1561.
skrifvet Tisnehult i, år 1613 Tisenhult2, i 1707 års jordebok
Tiisenhult (Lex. 7: 44). På en ö i Tisnaren ligger en egendom
Tisenö (Ridderstad 2: 277), hvilket namn naturligtvis ursprungligen tillkommit ön; jfr Bolmsö : Bolmen, Hallarö : Rallaren,
Yngö : Yngen in. fl.
Vid undersökningen af vårt sjönamns härledning måste hänsyn tagas till namnet å den i förbindelse med Tisnaren stående
sjön Tislången. Om man nu tänker på detta senare ensamt,
kan intet synas naturligare, än att dess första led innehåller
genitiven af det under Tigotten, Tisaren o. s. v. omtalade fsv.
gudanamnet Tir, 181. T-r. Namnet skulle sålunda betyda 'Tyrs(lång)sjö'; jfr t. ex. Säfvelången ock Veselången, hvilka namn
bevisligen innehålla genitiver (af de fsv. älfnamnen &leva ock
*Visa). Mycket annat kunde tyckas tala för denna härledning.
Sjön är belägen på gränsen mellan östgötarnas ock södermännens land; om bruket att hälga s4 belägna vattendrag åt stridsgudomligheter har afhandlats under Allgunnen. Härtill kommer
en annan omständighet. Jag har tyckt mig märka, att åtminstone
de svenska ortnamnen af mytisk innebörd ofta uppträda så att
säga i klunga. Under Rägnaren har redan nämnts, att i Odensvi socken Kim, sjöarna Alguten, Toren, Tynn (?) samt Frösjön äro belägna. Under Amen anföres serien Asnen--Torsån—Odensjön—
Frösö. Sjöarna Frövättern ock Ullvättern ligga nära hvarandra. Den under Tisaren omtalade Tisjön är till finnandes nära
gränsen af en socken, som likaledes heter Odensvi. Ock hvad
Tisnaren ock Tislången vidgår, finna vi här Skedevi socken,
om hvilket namn se under Rägnaren, vidare gårdnamnet Ullevi,
sjönamnet Visjön samt slutligen sjönamnet Rägnaren, hvilket
jag förklarat ur ett ord motsvarande isl. regin 'gudamakter'.
Allt tyder på en urgammal kulturbygd.
Emellertid mötes denna tolkning af en mycket betydande
svårighet : den passar nämligen icke för sjönamnet Tisnaren.
Sv. riksdagsakter 2: 27.
Messenii dramer s. 84 (Sehileks upplaga).
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Detta namn, hvilket — om icke ombildning föreligger — måste
utgå från ett fsv. *Tisnir (jfr särskilt ä.-nsv. Tisnehult), kan,
så vitt jag förstår, på grund af sin bildning icke gärna innehålla genit. af gudanamnet Tir. Efter vanliga analogier kan
icke ett -fsv. *Tisnir förklaras annorlunda än som en bildning
på -nir af en germ. stam. tis- af samma art som t. ex. is!.
Glitnir af glit- 'glänsa'. Af gudanamnet Tir borde naturligtvis
ett sjönamn på -jr mycket väl ha kunnat bildats (jfr Rägn.aren
: regin), men det kan enligt min uppfattning icke — annat än
på analogisk väg — erhålla vare sig ändelsen -nir eller -snir.
Nu är det visserligen sant, att norr om Tisnaren en sjö Kolsnaren är belägen. Man kunde då tänka sig, att Tisnaren i
fråga om afledning påvärkats af detta namn. Men häremot
talar, att Tisnaren är den största ock märkligaste sjön i
näjden. Den kallas i Skedevi också vanligen Storsjön. Jag
anser det därför så gott som säkert, att namnet Tisnaren gifvit
sin afledning åt Kolsnaren ock icke tvärtom; se härom under
denna art. Tilläggas må blott, att ett ytterligare stöd — ock
ett starkt sådant — för detta antagande är den omständigheten,
att, då Kolsnaren måste härledas ur stammen kol-, s i detta
namn nödvändigtvis är »oorganiskt, då däremot s i Tisnaren
låter förklara sig på annat sätt. Detta namn är alltså efter
min mening det ojämförligt älsta namnet i denna bygd ock
innehåller en germ. rot tis. Denna uppträder möjligen också
i sjönamnet Tisken i Dalarna, hvaraf Tiscasioberg (1288)',
gammalt namn på Kopparbärget, samt i fno. älfnamnet Tisla2;
däremot icke i Tisaren, ej häller i Tisan Dalarna, hvarom under Tisaren. Hvad denna germanska rot tis beträffar, är jag
snarast böjd att i densamma se en s-utvidgning af den bekanta
ock vitt spridda indoeu. V di 'lysa', som utförligare omtalats
Dipl. dalek. 1: 2. Detta sjönatnn bör kanske sammanhållas med
no. sjönamnet Tysken. Knappast vågar man i dessa båda se en bildning på -tsk- af gudanamnet Tyr (jfr Tibon, Tisaren, Tynn o. s. v.).
Orden vore i så fall kanske formellt identiska med namnet å den i Taciti
Germania kap. 2 omtalade guden Tuisko, i hvilket namn Kluge Zfd.
Wortforsch. 2: 45 spårar en felskrifning för Tiuisko, som han antager
vara bildat af germ. *Tisvaz (= fht. Zio, isl. T§r). Ett helt annat
försök till förklaring af no. Tysken har Bugge-Rygh Elven. s. 339.
Jfr Rygh NG 14: 340, IV. 2: 167.

XX. 1

Tisnaren—Tjen.

623

under Teen. Tisnaren betyder alltså 'den glänsande' ock kan
i afseende på såväl betydelse som bildning närmast jämföras
med det isl. mytiska namnet Glitnir. I motsättning härtill har
den omkring 1 mil i norr belägna sjön Kolsnaren 'den kolsvarta' erhållit sitt namn. Detta senare antagande förutsätter,
att betydelsen af stammen tis- var känd, då namnet Kolsnaren
uppkom. Härmed må sammanhållas, att ett närbesläktat ord
tir 'lysning' enl. Aas. ock Ross ännu lefver i norska dialekter.
Besläktat är sålunda naturligtvis äfven gudanamnet Tyr, ehuru
det själft icke uppträder vare sig i Tisnaren eller Tislå.ngen.
För att nu slutligen återgå till detta senare namn, med
hvilket jag börjat min framställning, är det sålunda en antagligen relativt ung bildning af den stam, som man utlöst ur Tisnaren. Jfr närmast Iliftlången Täftaren). Vidare må tilläggas,
att sjönamnen af formella skäl icke kunna förbindas med det
fno. fjordnamn Tysnir, som Rygh Stud. s. 80 med tvekan uppkonstruerar. Tisnaren har ett väl bestyrkt långt i-ljud; den
hos LOTTER förekommande formen Tyslången måste därför vara
felaktig.
Tjalingen tja5ligen2 (ökan), enl. uppgift namnet på västligaste delen af Södersjön i Almunge sn, Närdinghundra hd
Upp!. Härledningen är mig obekant.
Tjen e4n, enl. annan uppgift aln (Kolin Broocman 2: 333
[1760]; Tjen Hermelin 1810, US 4 Ö 35), lång ock smal sjö i
Ringarums sn, Hammarkinds hd Og. Med tanke på sjönamnet
Kedjen i Vstml. samt under denna artikel anförda namn skulle
man vilja föra vårt sjönamn till samma grundord som detta,
fsv. kredhia 'kedja'. Men jag vågar ej tro, att det östgötska
sjönamnet är så ungt, att det kan vara bildat af ett i språket
så sent inkommet lånord som detta (nalt. kede). Däremot innehålla tydligen åtskilliga västmanländska sjönamn ord, som på
1300-talet _eller däromkring lånats i vårt språk. Någon fullt
tillfredsställande härledning har jag emellertid ej att föreslå.
Sannolikast förefaller mig, att namnet är en bildning af fsv.
djurnamnet kip, keedh, is!. kiä, sv. kid, alltså af samma art
som sjönamnen Bjuren, Galten, Geten, *Killingen, Oxen 0. s. v.
Söder om sjön ligger för öfrigt ett bärg, som kallas Bookmossebärget. Genus har, trots att grundordet är neutralt, regelbundet
blifvit maskulint (se öfversikten afd. II).
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Tjogseln enl. uppgift uttalat ear, fil (Tjogsein GS 2 Ö 33),
liten sjö i Karlskoga bärgsl. (?) på gränsen till Kvistbro sn,
Edsbärgs hd Nke. Härledningen är mig obekant. Jfr Diinseln.
Tjunken af allmogen uttalat Cogiken (Tjunken GS 1 Ö
32, Cederström Vrml. flskev. nr 801), tämligen liten sjö i N.
Ulleruds sn, Kils hd Vrml. Till förklaring af detta namn tilllåter jag mig anföra följande förmodan, som naturligtvis får
gälla för hvad den kan. Inom häradet omkr. 1 mil söder om
Tjunken ligga de ganska stora sjöarna Hyn. Detta säkerligen
till bygdens älsta ortnamn hörande ord innehåller, som jag förut
sökt göra sannolikt, ett gammalt färgadjektiv. Den lilla sjön
Tjunken har sannolikt erhållit sitt namn mycket senare än sjöarna Hyn ock på en tid, då betydelsen af detta namn icke längre
var lefvande. Nu har jag i det föregående visat upp, hurusom
den småländska sjön Fiolen erhållit sitt namn i motsättning till
ock genom missförstånd af den närliggande sjön Stråkens namn.
På samma sätt har det gamla östgötska sjönamnet Holpen förändrats till Valpen på grund af anslutning till sjönamnet Hunn,
hvars egentliga betydelse icke längre förstods. Jag antar nu,
att Tjunken innehåller ett fsv. piun-k-, motsvarande sv. dial.
tjonke 'yngling' Kim., tunke 'gosse' Hz, hvilket är en k-afleduing af isl. pjönn m. 'träl'. Detta namn skulle då ha uppkommit såsom motsättning till Hyn, hvilket fattats såsom innehållande ett fsv. *hy° = isi. hSre m., dock icke i den historiskt
uppvisade betydelsen 'träl', utan kanske snarare i den af 'husbonde' 1. dyl.; jfr fht. hiwo 'make'.
Tjurken.
tjur4ken (GS 3 Ö 40, 3 Ö 39), icke obetydlig sjö i Backaryds sn, Medelstads hd Blek. o. S. Sandsjö sn, Bonga hd Smål.
: Tjurkahult.
tjur4ken (GS 2 Ö 39), icke obetydlig sjö i Ryssby sn,
Sunnerbo hd, o. Vislanda sn, Allbo hd Smål.
3)1. (Hermelin 1809, GS 2 Ö 37), mindre sjö i Sandsjö sn,
Västra hd, o. Näsby sn, Östra hd Smål.
Namnet erinrar med afseende på sin förekomst rätt mycket
om Allgunnen. Det utgår enligt min mening från ett urnord.
"peurakaR, hvilket är en afledning på -k af ett .peuraR = fsv.
i) Uttalet är mig obekant.
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pur, is!. pjårr, sv. tjur. Namnet betyder alltså 'tjursjön'. Samma djurnamn ingår i sjönamnet Tjurlången (Tjurlången: Tjurkon = Järken, Erken : Erlången = Virken Virlången =
Örken : Örlången). Vidare uppträder det i Tjursjön (GS 6 Ö
33 Sdml.), Tjurtjärn (1 V 32 Vrml.), no. älfnamnet Tjura (*äldre pjåril)'; jfr äfven det grek. flodnamnet Toc3po;2. I fråga
om betydelsen erinras om Galten, Hjorten, Oxen 0. s. v. Att
dömma af gårdnamnet Tjurkahult utgår åtminstone Tjurken 1
från en svag form *piurke.
Tjurlången iiu3r1og2gen (Tiurlången Tuneld s. 73 [1741],
Grau s. 67 [1754]; Tjurlången Hermelin 1803, GS 3 Ö 32),
mindre sjö i Götlunda sn, Glanshammars hd Nke, på gränsen
till Åkerbo hd Vstml. Om härledningen se föreg. art.
Tjutingen öu3tigen2 (GS 4 Ö 33), mindre, lång ock smal
sjö hufvudsakligen i Gladhammars sn, S. Tjusts hd Kim. Namnet innehåller stammen i sv. tjuta, fsv. piuta, isl. pjåta, ofta
använt om vinden, fht. diozan o. s. v.; jfr fht. wazzerdiezo
'wasserschnelle'3. Hit hör äfven fskå. Thiute aa (Saxo), nu
Tjute ft4. En ta-bildning af samma stam är möjligen den fno.
formen för namnet å no. Tysfjorden, hvilken kanske lytt *p§tW.
I fråga om betydelsen erinras om sjönamnen Gallen, Galmaren,
Jäimaren, Skrikegallen, Vinen o. s. v. Sannolikt har dock i
fsv. tid afledningen varit en annan än nu : suffixet -ung- (-ing-)
har knappast tillagts en värbstam. Antingen är Tjutingen en
utvidgning af en enklare form (jfr under Vinningen, Yxningen),
eller har sjön i äldre tid hetat *piutunder (jfr ~Ingen af f sv.
Hulunder).
Tjutten, se Juten, Jutten.
Tjälken, se Kälken.
Tjän, se Tjen.
Toften.
1) (Tofften Blaeu 2: 36 [1663]; Tofien Tuneld s. 132 [1741,
tryckfel]) Smål. Härmed åsyftas sannolikt den ganska betydliga Toftasjön (GS 2 Ö 39) : Tofta i Torsås sn, Kinnevalds hd
Jfr vidare Rygh NG 3: 253, 14: 203.
3) Fick4 2: 135.
Fick Bezz. Beitr. 22: 68.
Falkm. s. 228.
Rygh Stud. s. 63, NG 16: 275.
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Smål., eller möjligen den likabenämnda (GS 2 Ö 38) i Gårdsby
sn, Norrvidinge hd Smål., vid hvilken likaledes en gård Tofta
är belägen.
tof3ten2 (Tofften Blaeu 2: 20 [1663]; Toften Tuneld s. 73
[1741], Hårleman Dagb. 2: 201 [1749]. Lotter c. 1750, GS 2 Ö
33), stor sjö i Skagerhults sn, Edsbärgs hd Nke.
Stora o. Lilla (Hermelin 1803, Tham Vest. s. 148) Arboga sn, Åkerbo hd Vstml.,..på gränsen till Götlunda sn, Glanshammars hd Nke; å GS 3 0 32 kallade Stora o. Lilla Toft(a)Sjön: Toftsjötorp.
Stora o. Lilla1 (GS 4 Ö 31) Fläckebo sn, Norbo hd
Vstml.; af Grau s. 309 (1754) kallade Toftsjöarna.
5)1 (Gran s. 581 [1754], Hermelin 1801, GS 6 Ö 30) Ö. Våla
sn, Våla hd Uppl.
I Sundborns an Dalarna finnes en sjö Toftan, väl densamma
som af Tuneld s. 101 (1741) kallas Toften. Jfr med afseende
på formen t. ex. sjönamnen Vesman (Dalarna) : Visman.
De flästa af dessa sjöar äro belägna i jämna ock vida
bygder. Samtliga namnen innehålla det gamla nordiska ordet
topt, toft f., hvilket är en växelform till tomt. Om förhållandet mellan dessa former se Nor. Ark. 3: 39 noten, Kock därs.
15: 346 f.2. Sjönamnet fattar jag snarast såsom ett slags jämförelsenamn af samma art som Salen; för öfrigt står det äfven
till betydelsen Visten nära. I gårdnamn är som bekant ordet
ytterst vanligt : Tofta 3 förhåller sig till toft liksom t. ex. Lena
till got. hlains 'kulle'. I dessa gårdnamn har ordet toft, tomt
betydelsen af '(till bebyggande lämplig) jämn, vid eller öppen
plats'.
Ett älfnamn, som med 16n-suffix afletts af detta namn, alltså
ett fsv. *Typta, anser jag i äldre tid ha burits af den å, som
rinner genom Töftedals sn, Vedbo hd Dalsl., ock nu kallas Töftedalsän. Af detta gamla ånamn är sockennamnet Töftedal bildat,
Uttalsuppgifter ha ej lemnats.
Ordets etymologi har senast behandlats af Bagge PBB 21: 42: ieu.
*dm-ped-ii, jfr gr. Ut7csaov 'fussboden, erdboden' : ieu. dem- 'hus' ok
ped- 'fot'.
Därjämte finns ock gårdnamnet Tomta, hvaraf Tomtasjön (GS
5 Ö 31 2 ggr, 6 Ö 31).
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år 1540 skrifvet Tyfftedall (af fsv. *Typtoda12), ock vidare namnet på den vid ån belägna gården Tyftesäter 3.
Slutligen må dock nämnas, att sjönamnen — åtminstone
något eller några af dem — äfven kunna föras till (den dock mycket
osäkra) älfnamnsstammen port-, som anföres af Rygh Elven. s.
272, där äfven sv. Toften omtalas.
Tofven to4ven 4 (GS 4 Ö 36), tämligen liten, smal ock krokig
sjö i Västrums sn, S. Tjusts hd Kim. Namnet bör snarast sammanhållas med fno. älfnamnet T6fa, hvilket Bugge-Rygh Elven. s.
272 (där också Tofven omnämnes) för till fno. tefja' sinka, hindra',
no. tav 'möda, besvär', tava 'gå mödosamt ock långsamt'. Denna
härledning passar mycket bra till sjön Tofvens naturbeskaffenhet.
Om man däremot i namnet har att utgå från en stam med
fsv. p, ligger en sammanställning med isl. påt n. =lar2ng 1
hos Fr.2 nära till hands.
Hit hör kanske också ä.-nsv. Toffuesiötresk (1569), hvilket
Nordlander Ångerm. fiskev. s. 29 med tvekan ställer till personnamnet Tove, samt möjligen också Towasund (SD 5: 587 fr.
1346), råmärke mellan fisket i Amn ock i Vrml.
Däremot är Degertofven (Cederström Vrml. fiskev. nr 1723)
tryckfel för Degerlofven.
Token to4ken (Rääf 5: 13), liten sjö i Torpa sn, Ydre hd
Og. Samma ord ingår i Tokgöl (GS 4 ö 36). Till grund ligger
möjligen sv. no. tok, hvaraf adj. tokig. Namnen tillhöra i så
fall den grupp af »nedsättande» sjönamn, som flera gånger förut
omtalats. Jfr Dabaken, Dövalen 0. s. V.
Hos Rygh Elven. s. 272 omtalas emellertid ett vattendrag
Toke från Drangedal, uttalat med slutet o ock akc. 2. Om
vårt namn sammanhänger med detta, ha vi snarare här en gammal sjönamnsstam, ock förklaringen bör då bli en annan.
En liten sjö i Sundborns hd Dalarna (GS 3 Ö 29) heter
Tosen; om äfven detta namn kan föras hit, är mig obekant.
Styffe Un., s. 148.
Om ortnamn sammansatta med -dal ock älfnamn se afd. IV.
Med -säter ock älfnamn sammansatta ortnamn behandlas i afd. IV.
Enl. två uppgifter.
Sv. landsm. XX: 1.
40
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ly (Hermelin 1810, Widegren 1: 337 [1818], GS 3 Ö 35),
mindre sjö i Kättilstads sn, Kinds hd, o. Åtvids sn, Bankekinds
hd Og. : Tolemåla, Tolhagsbärget; nära Tolången.
af allmogen sannolikt uttalat to4rn (=- tog 1. ton), jfr
5, 7 (Torn GS 2 0 33), ytterst liten sjö i Kvistbro sn, Edsbärgs
hd Nke : Tolhyttan; nära den betydligt större sjön Multen.
Stora o. Lilla, to4ln (GS 4 0 33), mindre sjöar i 0. Vingåkers sn, Oppunda hd Sdml. : Tolsbärg, Tolstugan.
af allmogen uttalat tOan (= *to3len2) (Tolen Dahl Carlssk.
Sochn 17792, GS 2 Ö 32), liten sjö i Karlskoga sn, Karlskoga
bärksl. Vrml., nära den stora sjön Möckeln.
af allmogen uttalat 054, (GS 2 Ö 32), liten sjö i Bjurtjärns sn, &Karlskoga bärgsl. Vrml., nära den stora sjön Alkvättern : Tolås (t0.keis). Den ofvan angifna uttalsformen kan
enl. uppgift återgå på ett fsv. Tören eller Tölon (eller kören
0. s. v.).
Stora 0. Lilla (Tolen Gran s. 524 [1754]; Thon GS 30
31), små sjöar i Skinnskattebärgs sn, Skinnskattebärgs hd Vstml.,
nära den mycket större sjön Nedre Vättern, säkerligen samma
sjöar som af Gran kallas Hälltolen ock Hälltorn. Jag har ej
erhållit någon uppgift om uttalet af namnet, men formen Thon
å GS visar med säkerhet hän på ett ton 1. dyl.; jfr 5.
Samma namn bäres med all sannolikhet af den ytterst
lilla sjö, som å GS 4 Ö 32 kallas Tonen i Forsa su, V. Rekarnes
hd Sdml. Denna skrifning återgifver nämligen sannolikt ett
uttal to en; jfr (?) Nälen 1.
Samma stam ingår i sjönamnet Tolången samt väl också
i namnet å de små sjöarna Tolsjön (GS 3 0 35 nära Tolen 1
ock 2 Ö 33 Vgl. : Tolsjötorp). Samtliga sjöarna äro som nämnt
små, ock nästan alla äro belägna nära betydligt större sjöar.
Jag antager, att vi här åter hafva för oss ett af de många
»nedsättande» namn, som afse att beteckna sjöns litenhet eller
obetydlighet, särskilt i förhållande till andra större. Grundordet
är sannolikt ett ord motsvarande no. töl n. 'stackare, pyssling,
stympare', om hvars utbredning se Ross. Ordet känner jag visserUttalsuppgift har ej erhållits.
Norask. ark. 2: 406. Emellertid kan äfven 4 åsyftas.
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ligen icke från det östskandinaviska området, men afledningarna
tala (-<- *töllön) ock 'Wie n. (<- *tölia-) visa, att det har gamla
anor. Jfr i fråga om betydelsen Besslingen o. a., hvarom i öfversikten. Den fsv. formen synes hafva varit *Töle. — Slutligen må
nämnas, att ett fsv. sjönamn *Tolir förutsättes af det i VGL
IV. 10 omnämnda tolersio, tolers syo, toleressio, hvarmed enl.

Schlyter VGL Gloss. möjligen Harasjön i Bosebo sn, Västbo hd
Smål., åsyftas. Samma stam tycks äfven ingå i Tolared, gård
i Sätila sn, Marks hd Vg, hvaraf Tolaredsjön (GS 1 V 37).
Sannolikt ingår här ett osammansatt sjönamn *Tolel. Emellertid
har jag ingen mening om huruvida dessa sjönamn böra omedelbart ställas till de ofvan behandlade.
Slutligen vill jag anmärka, att man med tanke på de många
gårdnamn på -rum, hvilkas första led innehåller ett sjönamn,
kunde vilja spåra sjönamnet Tolen i fsv. Tolsrum (SRP nr 356
från 1358), nu Tolsum i Ringarums sn Og. (:fsv. *Toler). Någon
sjö finnes dock numera ej vid stället, men terrängen synes ej
tala emot att en sådan där i forna tider gått fram.
Tolgaren, se Täljaren.

Tolken.
1) tol3ken9, jfr nedan (Tolkwr VGL IV. 11: 3; Tolken

General Landkort öfv. Vg. o. 1688, Hermelin 1808, GS 1 V 37),
stor ock lång, mot söder afsmalnande sjö i Öxnevalla, Torestorps
m. fl. s:nar, Marks hd Vg. Från trakten har för öfrigt meddelats, att sjön är delvis omgifven af höga klippor ock »nog
skulle kunna vara farlig för seglare» samt vidare att den — i
motsats mot Tolken 2 — islägges sist af traktens sjöar. Hvad
uttalet beträffar, har stamvokalen samma ljud som »kona, bora».
Upplysningen torde vara tillräcklig för vårt ändamål : vokalen
har i fsv. tydligen varit ö. Den i VGL IV anförda formen tyder på ett fsv. enstafvigt Tolker; jfr de å samma ställe förekommande skrifningarna -scoghser, -ui5oar o. 8. v.; lygni, ~ni
(: Lyghnir, Vaanir)». Nu uttalas emellertid namnet enligt uppgift med alio. 2.. Slutligen må anmärkas, att det i VGL IV
Dock är att märka, att en gård Tolerud i Huggenäs sn, Näs hd
Vrml., på 1400-talet skrefs Thordaryd ock att gården Tolebo i Skeda
sn ög. på 1300-talet hade formen Thorthaboda.
Jfr dock tiller
tiPir därst.
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förekommande sjönamnet väl äfven kan syfta på Tolken 2.
Schlyt. VGL Reg. förlägger det emellertid utan reservation till
Mark.
2) tol5ken2 1. vanligare tur3ken2, hvarom nedan ([Tolkeer
VGL IV. 11: 3', jfr ofvan ock nedan]; Turken Tuneld s. 171
[1741]; Tolken Hermelin 1808, GS 1 6 36), stor ock lång, mot
söder afsmalnande sjö i Vings, Tvärreds ock Äspereds s:nar, Ås
hd Vg. Sjön är enligt uppgift en fjällsjö, som saknar tillopp,
är full af os ock om vintern farlig att befara. Törnebohm SGU
Aa 21: 8 uppger, att den är särskilt utmärkt för sitt klara vatten.
Hvad uttalet beträffar, har stamvokalen vanligen samma ljud
som i »bus, brune, lund». Jag misstänker, att hos allmogen det
ljud föreligger, som af LUNDELL tecknas n ock som stundom utgår från ett äldre 62. Det i namnet uppträdande r är väl det
1-ljud, som enligt P. A. Säve Ant. tidskr. 2: 158 förekommer i
Då jag för Tolken 1 fått
Vg. ock »ligger mellan 1 ock r»
den uppgiften, att detta namn icke uttalas »turken», måste TUNELD
med sin ofvan anförda form åsyfta Tolken 2. Men däremot är
det mycket osäkert, om formen Tolkeer i VGL åsyftar denna
sjö. Det är — såsom man kan se af en karta från o. 1688 ock
en från 1781 — just denna som burit namnen ökern, fsv. Okrir,
ock det är föga troligt, att den i fsv. tid äfven hetat Tolkeer.
Det ser ut, som af någon anledning detta namn (Tolken) i yngre
tid öfverfiyttats äfven till Tolken 2, såvida ej rent af Turken
är den rätta benämningen (hvilken ersatt det gamla Ökern) ock
detta sedermera »förfinats» till det från annat håll kända Tolken.
I fsv. Tolker ha vi säkerligen för oss ett ord, som tillhör
det allra älsta lagret af svenska sjönamn. Då jag nu öfvergår
till att nämna något om dess härledning, må först i förbigående
den etymologi afvisas, som en af mina meddelare förslagsvis
framställt, nämligen att ordet vore att ställa till fsv. torkeender
'svår att känna igän' (någon gång äfven tolkeender 3): jag nöjer
mig med att hänvisa till den fsv. formen Tolkeer. Vid aktgifvande på de båda sjöarnas form finner man, att de äro ganska
lika hvarandra : de äro långsträckta ock afsmalna mot söder.
Jfr Ljungström Åhs s. 15.
Se Lundell Sv. lm. I. 2: 109 (1: 119).
Nor. Asehw. gr. s. 268 anm. 2.

XX. 1

Tolken.

631

Då det nu i sv. dial. finnes ett ord tolk m. 'kil', skulle möjligen
en ock annan finna allan rättfärdighet vara uppfylld, om detta
ord ock sjönamnet identifierades, så mycket mer som det nämnda
ordet i holl. tolk 'liten staf', mht. zolch 'kloss' har direkta motsvarigheter ock det sålunda äger gamla anor. Men om sjönamnet är besläktat med detta ord — hvilket jag icke vill förneka
— så är det i alla händelser icke betydelsen 'kil' som man får
inlägga i detsamma trots analogien med sjönamnet Kilen. Båda
sjöarna äro nämligen för stora, för att deras kilform skulle
kunna hafva sprungit i ögonen på namngifvarna; det torde
endast vara å en karta som den kan göra sig gällande. Vidare
är icke betydelsen 'kil' den äldre hos ordet, något som framgår
af den etymologiska utredning, som Liden Vergl. sprachgesch.
s. 81 ägnar besläktade bildningar : grundbetydelsen synes vara
'stock, käpp'. Man hade i alla händelser goda analogier för
den föreslagna sammanställningen; jfr t. ex. Bjälken, Gränkafveln, Gändeln, Klampen, Sparren, Stockaren, Stafsjön,
Stångån 0. s. v. Det är ju därför möjligt, att namnet bör föras till eller rättare identifieras med ett urnord. *tolkaR 'stång, käpp
I. dyl.' I alla händelser torde det kunna anses höra till den
rot, från hvilken detta ord utgår. Man kunde rent af tänka sig,
att grundbetydelsen 'klyfva o. dyl.'1 här föreligger ock att alltså
sjönamnet Tolker är ett gammalt no-particip, ieu. *dlgnå 'klyfta
1. dyl.'; jfr Klysen, Klämningen 0. s. v. Betydelsen passar förträffligt till sjöarnas naturförhållanden. Hvad som emellertid
gör, att intet af dessa förslag fullt tillfredsställer mig, är den
omständigheten, att man i det urgamla namnet Tolken hälst vill
se det i åldriga sjönamn så vanliga k-suffixet; jfr t. ex. Fryken,
Järken, Yirken, orken o. s. v. Därvid bör dock märkas, att denna
afledning just kan hafva sin upprinnelse i någon eller några
gamla no-bildningar, från hvilka ett »sjönamnssuffix» k möjligen
aflöst sig.
Slutligen må nämnas, att namnet äfven kunde härledas ur
roten i lat. dolus, gr. VA(); 'svek' (isl. tål f. 'list' ?) o. s. v., hvilken
för öfrigt Pamwrrz anser sammanfalla med V dele 'klyfva'.
För att nu fatta mig kort anser jag sannolikast, att namnet år
på ett eller annat sätt bildat af denna rot i betydelsen 'klyfva',
1)

Se Liden anf. st.
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men har ingen bestämd mening om hvilken betydelse man bör
tillägga detsamma. Rotbesläktade äro sannolikt Tulla% Täljaren.
Tolången to3log2Ben (Hermelin 1810, GS 3 Ö 35), lång
ock smal sjö på gränsen af Kättilstads sn, Kinds hd Og., ock
östgötadelen af Dalhems sn, N. Tjusts hd : Tolingsö (sannolikt
af äldre *Töllangses, jfr Streangsseeter : Strålången), Tolbäeken.
Sjön ligger icke långt från Tolen 1, ock det är tydligt, att i
båda namnen den under denna art, behandlade stammen to],
ingår. Tolen förhåller sig till To1(1)ången som t. ex. Björken
till Björklången, Viren till Virlången, Ören till Örlången o. s. v.
Tomtasjön, se Toften.
Tomtetjärn, se Näckungen.
Ton, se Tolen.

Toren.
1)1 (GS 4 Ö 36), liten sjö i Dalhems s:n, N. Tjusts hd Klut.
2) to3ren2 (enl. uppgift), liten sjö i Krokeks sn, Lösings hd
Og. : Torstugan, Torsbärget, Torskar; å GS 4 Ö 34 kallad
Torsjön.
Om uttalsuppgifterna äro riktiga, är det icke omöjligt, att
gudanamnet Tor, fsv. por, isl. pörr, här ingår. Särskilt beträffande den förstnämnda sjön må framhållas, att den näjd, i
hvilken den är belägen, är ganska rik på ortnamn, hvilka hafva
eller kunna hafva en mytisk innebörd; jfr de närbelägna sjöarna
Tynn (?), Trollsjön samt längre bort Alguten, Frösjön, sockennamnen Odensvi, Loeknevi 0. s. v. Samma namn uppträder
äfven i Torsjön (GS 2 Ö 39) i Ö. Torsås sn, Konga hd Smål.3,
byars fsv. namn föreligger i gårdnamnet Thorsio (1387)3. Sockennamnet skrefs år 1403 Thorsaas4. Socknen är ovanligt rik på
fornminnen, i synnerhet efter Torsån, som rinner genom Torsjön
ock utfaller i Åsnen ock omkring hvilken landet egentligen var
odlat5; jfr äfven Torsa kulle i samma socken6. Namnet Torsjön förekommer för öfrigt GS 3 Ö 39, S. Möre hd Kim.; ToreNamnets uttal var obekant för den person från trakten, till
hvilken jag vände mig med förfrågan.
Jfr HyMn-Cav. Vår. o. vird. 1: 131. Sjön kallas i orten äfven

Torsjösjön.
Enligt Lundgr. Språkl. int. s. 61.
StyfEe Un.2 s. 166.
5) Höjer 2: 275.
6) HylUn-Cav. Väx. o. vird. 1: 132.
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sjön 1 V 38 : Torseböke Hall., 3 Ö 38 : Torshult Smål.; Torgöl
3 Ö 36, Toregöl 4 Ö 38, Torsvattnet 2 V 32. Hit hör kanske
också Torserydssjön (GS 1 Ö 39) i Odensjö sn, Sunnerbo hd
*porsiorydh); jfr Torseryd., Höreda sn, S.
Smål. : Torseryd
Vedbo hd Smål., som äfven kallas Torsjö ock sålunda uppkommit på samma sätt. Naturligtvis äro flera af dessa ord icke
fullt säkra bevis på gudanamnets Tors förekomst i svenska sjönamn'. Jfr vidare Ållgunnen, Frövättern, Onsörjen, Tigotten, Ullen,
tilvättern, Åsnen, isunden ock särskilt de enkla namnen Tynn
ock Ullen.
Torkan tor8kan3 (Hermelin 1802, Radloff 2: 140 [1805], GS
6 Ö 31), mindre sjö i Söderby-Karls sn, Lyhundra hd Uppl.
Enligt Tham Sthlm s. 236 finnes en Norra ock en Södra Torkan; den ena af dessa sjöar kallas å GS 6 Ö 31 Norrsjön.
Utan tvifvel föreligger här en afledning medelst det vanliga sjönamnssuffixet k af sv. adj. torr, isl. purr, no. turr, växlande
med de i-omljudda formerna fsv. thyr, tim., da. ter, hvaraf äfven
adj.-abstr. torka, isi. purka3. Namnet syftar på vattenbrist, som
inträffar under den varma årstiden. Samma adj. ingår också i
sjönamnen Torrvarpen, Torrsjön3, Torrgölen, Torregöl4, Torrtjärn (GS 2 V33 Dals.). I fråga om Torkesjön (1 V 37 Vg.) ock
Torksjön (2 Ö 34 Nke) är det ovisst, om dessa namn utgå från
sbst. torka eller förutsätta enklare namnformer af samma art
som Torkan. En ånamnsstam burk- 1. p3rrk synes ingå i no.
ortnamnet Torke (a la yrkine); jfr Rygh Elven. s. 273. Till de
motsvarande fsax. thurri, fht. durri höra ortnamnen Thurre,
Durraha, Durrenaha, Durrenbach m. fl.5. Äfven erinras om
eng. Dry lake, river, creek o. s. v.6. En skog Torren omOm detsamma såsom ingående i nordiska nomina propria se för
öfrigt Lundgr. Språkl. intyg s. 50 f., Spår af hednisk tro s. 8 f., Steenstrup dHist. tidsskr. 6 R 6: 385, Nordlander Minnen s. 7.
Se utförligare Hellqu. Ark. 7: 55, 145; 14: 176.
GS 1 V 37 Hall., 2 ö 35 : Torsebo ög., 2 V 33 Dalsl., det
senare uttalat tgm i Torrskogs sn, år 1531 skrifvet Torskog enligt
Stylfe Un.2 s. 148 : kanske alltså af annat ursprung?
GS 3 ö 39, 3 ö 37 Smål.
Förstem. 2: 1400 f., Heeger Germ. besiedl. d. Vorderpfalz s. 28
(Progr. d. k. hum. gymn. zu Landau).
Se Egli Nom. geogr.
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nämnes af TUNELD 1785 från Uppl. (I. 1: 52). Jfr äfven Torskabotten (slutet).

Beträffande a-formen kunna t. ex. sjönamnen Kornan, Lyan,
Skiran jämföras; beträffande k-afledningen Falken (om namnet
hör till adj. fal), Jälken (Om till fht. elo), Kälken (om det hör
till kall), Silken, Tjurken, Virken, Örken. Möjligen har sjön
fått sin k-afledning genom anslutning till namnet å den närbelägna stora Järken; jfr det analoga ock säkert konstaterade förhållandet vid Arken Virken, Misten Risten En. fl.
Torkelsjön o. s. v., se Janhåksen.
Tonen, se Tolen.
Torn, se Tolen.
Tor(n)björnstjärn, se Janhåksen.
Torrvarpen tor3var2pen (tbrveirpan) (Tovarpen Lotter c.
1750; Torrvarpen Fernow s. 13 [1773], Nora bärgsl. s. 56 [1791],
GS 2 Ö 31), stor sjö i Grythytte sn, Grythytte bärgsl. Vstml.
: Torrvarpssund, år 1684 skrifvet Torrvarpsund : den hos
LOTTER förekornriaande formen Tovarpen vore sålunda felaktig.
Om förra leden se Torkan, om senare Råvarpen, till hvilken artikel för öfrigt hänvisas.
Torskabotten, af allmogen uttalat tor3skabot3na (snarast
-e-) eller ofta blott bot3na2 (Torskabotten GS 1 V 36; Torskebotten SGU Ab 7: 10), liten sjö i Skallsjö sn, Vätle hd Vg.,
mellan sjöarna Säfvelången ock Ömmern : Torska. Senare leden,
sv. botten o. s. v., har här samma betydelse som i de under
Fillbon anförda sjönamnen, d. v. s. '(det inre af en) vik' 1. ngt
dyl. Sjön Torskabotten är belägen vid sjön Ömmern på samma
sätt som sjön Vassbotten vid Vänern ock som sjön Tibon
*Tibotn) vid eller nära Tisaren.
Torskabotten betyder alltså 'viksjön vid Torska'. Men
detta senare gårdnamn innehåller själft utan tvifvel sjöns äldre
namn *Torske eller *porske; jfr Loka : Loken, Rägna : Rägnaren,
Vira: Viren m. fl. ra.. fl. Detta är en bildning af samma art
som sjönamnen Grosken, Gräsken (?), Sansken ock möjligen
Svänsken m. fl., snarast hörande till adj. torr (se Torkan)g.
Norask. ark. 1: 288; möjligen något normaliserat.
Med afseende på växlingen af k- ock sk-suffix i nordiska ord
se Hellqu. Ark. 7: 143, Nor. Sv. etym. s. 27.
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Däremot hör nog namnet icke till sv. dial. tor(s)k 'groda';
att dömma af Rz s. 747 är för öfrigt ordet i denna form uteslutande brukligt i Norrl. ock Dalarna. Häraf kommer emellertid det norrl. namnet Tosktjärn. Jfr Frösjön (under Frövättern), hvilket namn icke alltid innehåller gudanamnet Frö,
utan stundom äfven sv. dial. frö 'groda', samt Frögölen, Frötjärn, där detta ord säkerligen uppträder (se närmare Frödingen).
Tostholmen tos3thol2men (GS 1 Ö 37), liten smal ock
långsträckt sjö i Håcksviks sn, Kinds hd Vg. : Tussered. Med
afseende på senare leden äro Holmen ock Vikholmen att jämföra.
I föreliggande fall visar dock gårdnamnet, att ordet holme ursprungligen ej tillhört sjönamnet. Detta synes vara en ellips af
ett "Tostholmasjön, i hvilket tydligen ingår en benämning på
någon i sjön belägen ö. Första leden i detta önamn, Tostholmen, kan man icke gärna skilja från första leden i namnet
å den vid sjön liggande gården Tussered, om också dettas form
numera är betydligt afvikande. Tussered utgår väl sålunda från
ett *Tostared 1. dyl., hvilket kanske är identiskt med sockennamnet
Tostared i Marks hd Vg., af hvilket inga äldre former äro kända,
samt det bohuslänska gårdnamnet Tosteröd (GS 2 V 34) i Bottna
sn, Kville hd Bob., hvaraf Tosterödssjön. Men nu finnes äfven
i Norge ett motsvarande gårdnamn, Tosterud. Ett sådant, i Ferings hd förekommande skrefs i fno. posteinsrudh, år 1617
Thosterud, hvadan också Rygh NG 2: 423 härleder det ur personnamnet porsteinn eller det däraf bildade smeknamnet Toste.
Samma ursprung vill man naturligtvis äfven finna i de nämnda
svenska namnen. Åtminstone i socknen Tostered finnes mig
veterligen ingen sjö, med hvars namn sockennamnet kan vara
sammansatt : den ligger omkring sjön Lygnern, hvars namn är
urgammalt. Möjligare är, att namnen Tussered (: Tostholmen)
ock Tosteröd böra skiljas trän det no. gårdnamnet ock att de
innehålla en sjönamnsstam Tost- (eller post-). Vid båda gårdarna ligga sjöar, hvilkas gamla namn man väntar sig finna
i gårdnamnen. Med afseende på Tosteröd må nämnas, att i närheten en gärd Vattneröd är belägen, hvars namn naturligtvis
betyder 'röjningen vid sjön'. Beträffande namnet Tussered framhåller jag, att det a priori är sannolikare, att såväl detta som
sjö- (eller ö-)namnet Tostholmen utgå från en sjönamnsstam Tost(kost-) än från ett personnamn. Slutligen tycks i sjönamnet
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Tostesjön (GS 1 Ö 39) en dylik stam uppträda. Något bestämt
afgörande kan jag ej träffa. Ha vi i sjönamnet Tostholmen ett
personnamn Toste, är det förra fullständigt sekundärt. Ingår
här åter en sjönamnsstam Tost- (post-), är häraf ett önamn Tostholmen bildat som Bolmsö : Bolmen, Hallarö : Rallaren, Yngö
: Yngen o. s. v., ock detta önamn har sedan öfverflyttats på
sjönl; jfr no. ånanmet Snedela, som ursprungligen tillkommit
den dal, genom hvilken ån flyter. Af samma sjönamn Tost*Tostared) uppkommit såsom t. ex. Allgunhar Tussered
naryd af Allgunnen. Betydelsen af denna stam Tost- är mig
obekant. Man kunde erinra om no. älfnamnet Tossa, hvilket
möjligen hör till no. tosa 'rassla'; jfr Rygh Elven. s. 274.
Toten to4ten (GS 4 Ö 36), liten sjö i Gladhammars sn, S.
Tjusts hd Klm., nära den större Ekenäss,jön. Namnet torde vara
etymologiskt identiskt med följ. namn. Det utgår i så fall från
fsv. pötter, som äfven utvecklat sig till sv. tott = isl. påttr,
gen. påttar, hvartill hör den analogiskt bildade nominativformen
påttr = sv. tåt. Här föreligger alltså sannolikt ett s. k. jämförelsenamn af samma art som Pungen, Skrufven, Spiken, Spjuten o. s. v. Snarast ha vi här att söka betydelsen 'tott', hvarvid namnet bör fattas i enlighet med den förklaring, som föreslagits för Testen 1. Jfr särskilt Tottsjön vid den betydligt
större sjön Skagern (se följ. namn).
Totten tot4ten (Rääf 5: 14), liten sjö i Malexanders sn,
Ydre hd Og. Namnet är eg. best. form af sv. tott ock sålunda
på sätt ock vis identiskt med Toten, till hvilken artikel för
öfrigt hänvisas. Jfr Tottsjön (GS 2 ö 33), mycket liten sjö
vid sjön Skagern; se Testen.
Tramsjön, se nekungen.
Tran tra4n.
(Hermelin 1810, GS 3 Ö 35), liten sjö i södra delen af
Åtvids sn, Bankekinds hd Og., nära sjön Glan.
(GS 3 Ö 35), liten sjö i norra delen af Åtvids sn, Bankekinds hd Og.
Namnet anser jag vara best. form af ett fsv. "trap f. =
fno. tre, gen. traaar, hvars grundbetydelse är 'upptrampad
plats', men som i no. ortnamn användes om boskapsfålla, in1)

Möjligen genom ellips af ett Tostholmasjön, se ofvan.
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hägnad äng, om jordstycke, som ligger i träda m. m.1 = no.
fno. troäa. Sjönamnet
är alltså ett jämförelsenamn af samma art som de på -gården
(t. ex. Järn-, Näfvergården), kanske äfven Toften.
*Trana, fsv. älfnamn, se följ. art.
Trantern. (GS 2 Ö 34), liten göl i Askersunds landsförsamling, Sundbo hd Nke. Namnet faller egentligen icke inom området för denna afhandling. Det är helt enkelt en sammansättning med en obruten form af sbst. tjärn; jfr de närliggande
Kvatern ock Fagertärn (så kallat för sin rikedom på vackra
näckrosor 2). Första leden är fogelnamnet trana (= fsv. isl.).
Jfr Transjön3, Trantjärn4, Trangölen (3 Ö 36). Jfr gårdnamnet
Tranessio (1407 enl. SD NS I), äldre Tranusio5, nu Transjö,
Hjortsbärga sn Smål. Ett älfnamn Trana ingår för öfrigt i de
fsv. namnen Trana (qvarn) ock Tranunzes (1354, 1378 enl. SR?
nr 163, 1325) Ö. Eneby sn Og. Jfr de fno. älfnamnen Hauka,
Kråka, Tita, Ugla.
Trasken (Tuneld5 enl. Lex. 6: 200) Skällviks sn, Hammarkinds hd Og.; nu antagligen alldeles eller nästan igängrundad.
Namnet kunde tänkas höra till sv. traska 'gå med möda ock
med långsamma steg', trask 'tung ock matt gång' Og. (enl. Rz
s. 758), ock betydelsen är då att jämföra med den hos sjönamnen Lammen, Lunten, Såken, Tåkern m. fl Mindre sannolikt är väl, att namnet bör förklaras som Tran ock innehåller
en bildning på -sk af det i detta namn ingående grundordet.
Tredjesjön, se Treen.
Treen tre4en (Tron Fernow s. 9 [1773]; Treen Hermelin
1808, GS 1 V 31), ganska betydlig sjö i Gunnarskogs sn, Jösse
hd Vrml. : Treskog (: Treen = Gunnarskog : Gunnern = Mangskog : Mangon o. s. v.). Sjön är enligt uppgift naturskön ock
holmrik. Hvad härledningen beträffar, skulle sannolikt äldre
former af gårdnamnet Treskog lemna viktiga upplysningar,
tra(d) 'kringgärdad ängslott' : sv. träda

Rygh NG Indl. s. 82.
Se för öfrigt Djupen 5, Koten, Ursten (af *IIlfstsern).
GS 1 ö 39, 3 ö 39 : Transjö, 3 Ö 35,3 Ö31.
GS 2 V 34, 1 V 33, 2 V 32.
SD 4: 811; se Rock Ark. 10: 315.
Namnet har jag ej påträffat i de upplagor af TUNELD, BOM stått
till mitt förfogande.
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men några sådana stå mig ej till buds. Det finnes emellertid
åtskilliga svenska sjönamn, som synas vara eller säkert äro
bildade af eller sammansatta med räkneordet tre eller motsvarande ordinaltal. Af dessa hafva åtskilliga afseende på sjöarnas trekantiga form, t. ex. Trehörningen, Trekanten, Treskaten, Trestickeln samt väl äfven Treingen ock det där omtalade Triasjön, hvilket senare säkerligen utgår från ett osammansatt namn. En annan tolkning är afgjort att föredraga för
Tredjesjön. (GS 3 Ö 40) på gränsen af Iryds sn, Bräkne hd
Blek. Här ingår tydligen ordinaltalet tredje, ock namnet afser
väl alltså ordningen i förhållande till två af de många kringliggande sjöarna. Jfr de likaledes blekingska sjönamnen Fjärsten ock Nästen, vidare Mien, Yttern ni. fl. Ännu flera jämförelsepunkter erbjuder sjönamnet Trettondetjärn (GS 2 Ö 32 Vrml.')
samt bäcknamnet Tolfftebäck (1569)2. På samma sätt bör man
nog äfven förklara Tresjön (GS 3 Ö 40) Edestads sn, Bräkne
hd Blek., nära Härr- ock Skärsjöarna, samt sjönamnet Trigölingen. I detta sammanhang böra äfven nämnas Trytjärnarna
(GS 1 V 34 Dalsl. ock 1 V 32 Vrml.), i båda fallen benämning
på tre mycket små, nära hvarandra liggande tjärn, samt no.
Tryvandene, hvarom se Rygh NG 2: 100, samtliga namnen af
formen try 'tre'. Af dessa tre serier af sjönamn, som beteckna
form, ordning ock antal, för jag Treen hälst till den andra.
Med särskild tanke på Tredjesjön kan man för vårt sjönamn
ansätta ett fsv. *pridhi *Thrödhe
*T(h)ree, af ordinaltalet
pridhi 'tredje'. Enstafvighetsakcenten kan bero på anslutning
till Mangen. Det skulle sålunda betyda Tredjesjön i förhållande
till de närbelägna Trehörningen ock Mangen. Ett egendomligt
sammanträffande är emellertid, att liksom den närmast Treen
belägna sjön är Trehörningen, så ligger i alldeles samma riktning i förhållande till Tredjesjön ock närmast denna en sjö, som
å kartan kallas Trehörnasjön. Med afseende på läget förhålla
sig Treen till Trehörningen ock Mangen (i Jösse härad Vrml.)
på samma sätt som Tredjesjön till Trehörnasjön ock Kroksjön
Sjundasjön (GS 5 Ö 33) i Vårdinge an Sdml. är däremot icke
sammansatt med ordinaltalet sjunde, utan med gårdnamnet Sjunda eller
Sjuenda
*Sjöända, ett vanligt ortnamn). Det bekanta Sjunnefallet
i Smål. har i äldre tid sannolikt hetat "Siupandi : siupa, sv. sjuda.
Nordlander Ångerm. fiskev. s. 11.
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(i Bräkne hd Blek.). Slutligen må nämnas, att något spår icke
finnes af något älfnamn, af hvilket sjönamnet Treen kunde vara
utlett. Namnet å den vid sjöns norra ända liggande gården Fredros visar hän på ett älfnamn *Frip, gen. "Fripar, hvaraf "Fripares liksom Rottneros : *Rotn, se Rottnen ock där anförda ex.
Om möjligheten af släktskap med fsv. sjönamnet Tripir sed. o.
Fsv. Treiller, se följ. namn.
Trehörnan, se följ. namn nr 41, 43 ock jfr fsv. sjönamnet
prcehyrnee, som äfvenledes behandlas i följ. art.
Trehörningen tre5hö2rningen.
Västra 0. Östra (GS 2 Ö 39) Vislanda sn, Allbo hd Smål.
(GS 3 Ö 39) Medelstads hd Blek., ö. om sjön Selången.
(GS 2 Ö 38) Slätthögs sn, Allbo hd Smål.
(GS 3 Ö 38) Kråksmåla sn, Hanbörds hd Klm.
(GS 3 Ö 38) Älghults sn, Uppvidinge hd Smål.
(GS 1 V 37) Hajoms sn, Marks hd Vg.
(GS 3 Ö 37) Virserums sn, Aspelands hd Kim. Denna sjö
har i fsv. tid hetat preehyrnir (Threehornir), såsom framgår af det
år 1418 från samma sn omtalade Trcehornisholm (SD NS 3: 349).
(GS 3 Ö 37) mellan Lönnebärga sn, Aspelands hd, o.
Pelarnes sn, Sevedes hd Kim.
(GS 1 V 36) Lundby sn, Vättle hd Vg.
(GS 1 V 36) Hålanda sn, Ale hd Vg.
(GS 1 Ö 36) Ölsremma sn, Kinds hd Vg.
(GS 2 Ö 36) strax norr om sjön Sommen, Og.
(GS 3 Ö 36) Horns sn, Kinds hd Og.
(GS 4 Ö 36) Blackstads sn, S. Tjusts hd Kim.
(General Landkort öfv. Vg. o. 1688, GS 1 V 35) Fors
sn, Flundre hd Vg. : Trehörningen.
(GS 1 V 35) Hjärtums sn, Torpe hd Vg.
(GS 2 Ö 35) Rinna sn, Göstrings hd Og. : Trehörningstorp.
(GS 3 Ö 35) 'Malexanders sn, Göstrings hd Og.
(GS 4 Ö 35) Ukna sn, N. Tjusts hd Kim.
(GS 4 Ö 35) Yxnerums s:us skate, N. Tjusts hd Klm.
Om man betänker, att t. ex. Stralangsseeter i nsv. uppträder
som strålsäter, synes det visst icke omöjligt, att det vid sjön
belägna Trinntorp i äldre tid kunnat heta Trehörningstorp
eller snarare Trehörnatorp (jfr nr 23).
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(GS 4 Ö 35) Gryts sn, Hammarkinds hd Ög.
(GS 2 Ö 34) Älgarås sn, Vadsbo hd Vg.
Stora o. Lilla (General Landkort öfv. Vg. o. 1688, GS
2 Ö 34) Tivedens sn, Vadsbo hd Vg. Det är möjligen den större
af dessa, som i VGL IV. 11: 3 kallas prcehyrnce i (-nn-).
(GS 2 Ö 34) Tivedens sn, Vadsbo hd Vg.
(GS 2 Ö 34) Godegårds sn, Finspånga läns hd Og.
(GS 3 Ö 34) Ljungs sn, Gullbärgs hd Og.
(GS 3 Ö 34) Simonstorps sn, Bråbo hd Og.
(GS 2 Ö 34) Hammars sn, Sundbo hd Nke : Trehörningen.

(GS 3 Ö 33) Finnerödja sn, Vadsbo hd Vg.
Samma namn bäres med all sannolikhet af en liten
trekantig sjö, hvilken att dömma af kartan (GS 2 Ö 33) är belägen i Karlskoga sn, Karlskoga bärgsl., eller i närheten däraf
ock vid hvilken en gård Trehörningen är belägen. Namnet å
sjön finnes ej upptaget å GS.
(GS 4 0 33) Hyltinge sn, Villåttinge hd Sdml.
(GS 5 Ö 33) väl i Kärnbo sn, Selebo hd Sdml.
(GS 2 Ö 32) Lungsunds sn, Filipstads bärgsl. Vrml.
: Trehörningen.
(GS 2 Ö 32) Nora sn, Nora bärgsl. Vstml.
(GS 5 Ö 32) Huddinge sn, Svartlösa hd Sdml.
(GS 5 Ö 32) Erstaviks sn, Svartlösa hd Sdml.
(Hermelin 1808, GS 1 V 31) Gräsmarks sn, Fryksdals
hd Vrml., på gränsen till Gunnarskogs sn, Jösse hd.
Norra o. Södra (GS 2 Ö 31) Färnebo sn, Filipstads
bärgsl. Vrml.
(GS 2 Ö 31) Hällefors sn, Grythytte bärgsl. Vstml.
(GS 3 Ö 31) Västanfors sn, Norbärgs bärgsl. Vstml. :
Trehörningen.
(GS 5 Ö 31) Rimbo sn, 'Sjuhundra hd Uppl.; af Radloff
2: 63 (1805) kallad Trehörnan.
(trIlikyan) (GS 5 Ö 31) Fundbo sn, Rasbo hd Upp!.
(GS 6 0 31) Lohärad sn, Lyhundra hd Uppl.; af Radloff 2: 109 .(1805) kallad Trehörnan.
i) Hdskr. L. Treffter, N. Tneflor enl. Schlyt. VGL. Härledningen
af denna namnform är mig obekant.
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44) (GS 6 Ö 30) Ununge sn, Närdinghundra hd Uppl.
Namnet torde dessutom uppträda å åtskilliga ställen, om
hvilka mina källor ej lemnat någon upplysning; ett ock annat
likalydande namn kan för öfrigt ha undgått mig, så mycket
mer som så benämnda sjöar ofta äro mycket obetydliga till omfånget. I Säby sn, N. Vedbo hd Smål., finnes enl. GS 2 Ö 35
en liten trekantig sjö, vid hvilken gården Trehörningstorp är
belägen. Från de landsändar, som icke direkt falla inom området för denna afhandling, må nämnas Trehörningen (GS 3 Ö
31. Dalarna). Samma namn förekommer flera gånger i Ångerm.1,
dessutom på några ställen i södra Norge (Rygh NG 2: 103); ock
efter så benämnda sjöar ha äfven där gårdar blifvit uppkallade.
Nästan alla här anförda sjöar ha en mer eller mindre tydligt
utpräglad trekantig form. Namnet är naturligtvis identiskt med
sv. trehörning, jfr för öfrigt Hörningen, Trekanten, Treskaten,
Trestiekeln samt med afseende på första leden äfven Treen, Treingen, Trigölingen. I vissa fall är emellertid afiedningen -ing
af yngre datum som i t. ex. sjönamnen Vinningen, Yxningen.
Så har nr 7 i fsv. tid kallats preshyrnir (Thrwhornir); ock med
formen prEehyrnee VGL IV. 11: 3 åsyftas möjligen nr 23. Detta
senare namn kan innehålla fsv. hyrna (sv. hörna *hurniön :
horn), men är snarare oblik kasus af ett *preehyrni; jfr Hörnan. Om dylika sjönamnsbildningar på -ian se för öfrigt afd.
II, s. 23 f. Vidare erinras därom, att Trehörningen 41, 43 af
RADLOFF kallas Trehörnan (se ofvan). Med prcehyrnee ock Trehörnan bör namnet Trehörnasjön sammanhållas, GS 2 Ö 35
: Trehörna ock 3 Ö 35, båda i Og. Sannolikt föreligger här en
yngre sammansättning af samma namn. — Slutligen må nämnas,
att sjönamnet Trehörningen tidigast, är mig bekant från Blaeu
2: 17 (1663, efter Barens), där sannolikt nr 42 eller 43 (eller
44?) åsyftas.
Treingen (GS 1 V 38) Krogsereds sn, Årstads hd Hall. :
Tränshult. På grund af sjöns form anser jag, att namnet är
bildat af räkneordet tre ock sålunda har samma betydelse som
Trehörningen o. d., hvarom ofvan. I fråga om bildningen må
anföras, att Rygh NG 3: 261 2 anser som sannolikt, att det no.
Tri(j)hörningen (från mitten af 1500-talet) hos Nordlander
Ångerm. fiskev. s. 20.
Jfr härtill äfven samma arb. IV. 2: 306.
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gårdnamnet Tvengsbärget utgår från ett äldre *tveingr eller
*tveungr, af räkneordet tveir, ock sålunda egentligen betyder 'det
tvetoppade (bärget)'; jfr Tvängen. Samma sjönamn, fsv. •preinger eller *preunger, ingår efter mitt förmenande i Trängsjön
(GS 3 Ö 38) Fagerhults sn Blm., hvilket senare sammansatts
med -sjö. Icke synnerligen långt därifrån, på gränsen af samma
socken, ligger Tränsjön, hvars namn jag äfven för hiti (se dock
Träs). I detta sammanhang bör snarast namnet å den likaledes
i Fagerhult belägna Triasjön omtalas. Namnen å de närbelägna
Triabo ock Tribäck visa, att sjönamnet älst varit osammansatt,
kanske alltså egentligen identiskt med Treen. Det nämnes dock
här, emedan att dömma af kartan namnet sannolikt har afseende på formen. Äfven Trängsjön ock Tränsjön kunna mycket
väl ha samma betydelse. Gårdnamnet Tränshult beror väl på ett
äldre *preffingshult 1. dyl.; jfr t. ex. Darsbo vid Dagaren, Flishult vid Flögen ock andra fall, där sjönamnet såsom ingående
i en sammansättning utvecklats på annat sätt än som enkelt
ord. — I detta sammanhang kan äfven erinras om det norska
häradsnamnet Trrenen, fno. pri5na, som af Rygb NG 16: 161,
408 anses kunna utgå från ett *pri.5 'tretal' ock syfta på de tre
mäst framträdande tinnarna på en af häradets hufvudöar. — Slutligen hänvisas för vidare upplysning till Träningen, namn på en
sjö nära Treingen.
Trekanten tre3kan2ten.
(G-S 5 Ö 32) Brännkyrka sn, Svartlösa hd Sdml.
(GS 3 Ö 31) V. Våla sn, Norbärgs hd Vstml.
Namnet, af räkneordet tre ock sbst. kant, är likbetydande
med Trehörningen, Treskaten, Trestickeln 0. s. v. Det kan ej
vara gammalt, ty ordet kant är lånat från lågtyskan ock icke
säkert belagt i fsv. tid; jfr det som tillnamn använda fsv. kante
Södw. I Vstml. finnas många relativt unga sjönamn; se t. ex.
Kloten ock öfversikten.
Tren, se Treen.
Treskaten tre3ska2ten (Treskaten GS 4 Ö 32, SGU Åa
18: 43; Treskatan Tham Nyk. s. 174) Länna sn, Åkers hd Sdml.
1) Att namnet älst varit osammansatt, kan möjligen styrkas af
namnet å det ett stycke från sjön belägna Trändenäs; jfr Trändesjön
(GS 3 Ö 38) Kim. De af allmogen använda uttalsformerna äro mig
obekanta.
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Namnet innehåller räkneordet tre ock sv. dial. skate, fsv. skati
'topp, spets'; jfr Trehörningen, Trekanten, Trestickeln o. s. v. samt
no. gårdnamnet Tresnippen (Rygh NG IV. 1: 179). Den hos THAM
anförda formen Treskatan har enl. uppgift ingen motsvarighet
i namnets uttal.
Trestickeln tre3stik2keln.
(i pristikill . Or pristikli Gränsdokument från 12731;
Tristikelsjön 15802; Trästickelen Tuneld [II] 5: 156 [1790];
Trestickeln GS 2 V 35) på gränsen mellan Dals, Ryrs, Vadsbo,
Skredsviks m. fl. sam., Lane hd Boh. ock Valbo hd Dalsl.; enligt Lignell Dal. 1: 15 äfven kallad Trehörningen.
(GS 2 V 34), liten göl i Gesäters sn, Vedbo hd Dalai.
(GS 1 V 34), liten sjö i Högsäters sn, Valbo hd Dalai.
se Trästicklan.
Namnet är, såsom redan Nor. Sv. etym. s. 69 anmärkt,
sammansatt med no. fsv. isl. stikell 'spets, tagg', etymologiskt
motsvarande sv. insektnamnet stekel; jfr Tickeln. Det betyder
alltså 'treudden'; jfr Trehörningen, Trekanten, Treskaten o. v. v.
Samma ord ingår äfven i Tresticketjärn (GS 2 V 33 Boh.)
samt — utom Sveriges gränser — i Trestikkel SjEern Buskeruds
amt Norge, sannolikt äfvenledes kallat Trestickeln. En folketymologisk ombildning af detta namn är vidare sjönamnet Trästickan (se d. o.). Sjönamnet uppträder sålunda inom ett mindre,
begränsat område : i Boh., Dalsl. ock angränsande trakter af
Norge. Besläktade ortnamn finnas för öfrigt i Norge, de äro
dock kanske icke direkt bildade af det nämnda stikell, utan
snarare af det därmed nära sammanhängande no. stikle m. 'påle,
stång' (se Rygh NG 1: 22). Dessutom har emellertid ett älfnamn
fao. *Stikla förekommit, hvilket å anf. st. föres till fno. stikla
'hoppa'.
Trettondetjärn, se Treen.
Triasjön, se Treingen.
*Tripir har utan tvifvel varit det fsv. namnet på den sjö,
som i äldre tider varit belägen vid gården Trishult Lannaskede
sa, Östra hd Smål., ock byars forna, ganska vidsträckta område
Afn0 1844-45, s. 160; NGL V. 2: 834.
Lignoll Dal 1: 20.
Sv. landam. XX. 1.

41

644

HELLQUIST, SJÖNAMN.

XX. 1

numera upptages af de s. k. Ljunganäsa mossar. En mindre
vattensamling finnes ännu kvar. Gårdnamnet skrefs år 1376
Tridhishultl, hvilket bildats af sjönamnet *Tripir som t. ex. fsv.
Flidhishult af *Flipir (se Högen). Om namnets härledning har
jag ingen mening. Om sjönamnet Treen o. s. v. hör hit, måste
den för detta namn föreslagna härledningen uppgifvas på grund
af den här ofvan uppvisade fsv. formen med begynnande t.
Trigölingen tri3jö2ligen (trijhbgan) (GS 5 0 30), mycket
liten sjö i Björklinge sn 2 (Norunda hd), å Bälinge häradsallmänning, Uppl. Sjön har tydligen i kanske icke så synnerligen
aflägsen tid utgjort en del af en större vattensamling, i hvilken
äfven Risbosjön, Näfvergården ock Mårsaren ingått. Namnet är
i alla händelser icke urgammalt. Om senare leden se Medgölingen.
Första leden är naturligtvis räkneordet tre; jfr uppl. Trihörningen (se Trehörningen). En meddelare anser det vara möjligt,
att namnet syftar på sjöns form. Men det är sannolikare, att
det är att tolka som sjönamnet Treen ock alltså betyder 'den
tredje sjön (eller gölen)' i förhållande till Risbosjön ock Näfvergården. På samma sätt betyder Medgölingen 'den i mitten eller
mellan belägna'.
Trihörningen, se Trehörningen.
Trindeln, se Trinneln.
Trinneln trin3nel2n. 1. Trinningen trin3ngen2 (Trindeln
Tham Nyk. ss. 14, 232), egentligen en vik af Ostersjön i Bä
ungesn, Rönö hd Sdml.; å GS 5 Ö 34 samt äfven af Tham anf.
st. kallad Tvären. Benämningarna Trinneln ock Trinningen förekomma i synnerhet bland allmogen, särskilt den äldre generationen.
Som viken har en utpräglat rund form, hör namnet utan tvifvel
till sv.-da. trind 'rund' = fsv. trinder ock är närmare bestämt
identiskt med sv. dial. trinnel ni. 'krets' (Rz s. 752), fsv.
trindhel 'krets, rundhet', jfr ags. tryndel ds. Naturligtvis kan
1 äfven fattas som en själfva sjönamnet tillkommande afledning
(jfr. ~mein o. a.); men jag föredrager den ofvan gifna tolkningen. Nyssnämnda adj. trind ingår äfven i Trindtjärn (GS
1 V. 32, 1 0 31 Vrml.); möjligen bör äfven Trinnerudstjärn. (1
V 33 Vrml.) : Trinnerud jämföras, i hvilket fall gårdnamnet
Styffe Un.2 s. 167.
Enl. annan uppgift i Skuttunge sn.
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innehölle sjönamnet i en äldre osammansatt form. Ordet förekommer äfven i anglosaxiska ortnamn, särskilt i förbindelse med
löah 'äng o. d.'; se Middendorff Aeng. flurn. s. 136. I fråga om
betydelsen erinras om det under fsv. *Runnir anförda Rundsjön
samt om ~ringen ock Valen (jfr Säfveln)..
Trishult, gårdnamn, se *Tripir.
Trollsjön, se Näcknngen.
Tron ingår som senare led i Half-, Stortron, till hvilka artiklar för öfrigt hänvisas. Det senare namnet har i äldre tid
varit enkelt; jfr gårdnamnet Trosby. Här må tilläggas, att ett
osammansatt sjönamn Troen enligt Tuneld s. 101 (1741) äfven
finnes i Dalarna, samt att GS 1 0 31 från Vrml. anför ett Trotjärn.
Ett sjönamn "Trör synes också böra förutsättas för gårdnamnet Troserum Eds sn, N. Tjusts hd Kim., år 1486 skrifvet
Trorsruml ock år 1500 Trossrwml. I fråga om det i Trorsrum
uppträdande (andra) r kunna jämföras fsv. Madirsaker, Vidhersrum o. s. v. jämte Mcelis-, Vidhis-. Emellertid finns vid Troserum numera ingen sjö, men väl en å. Om formen Trors- beror
på skriffel, kunde man ju äfven tänka på det i följ. art, behandlade gamla ånamnet Tros-. Ha vi att i dessa namn på
Tro- söka ett urgammalt vattendragsnamn, synes det mig ganska
sannolikt, att här föreligga släktingar till sskr. dritti 'löper,
skyndar'; se närmare under Tros-.
Trös- är en fsv. älf- ock sjönamnsstam, som ingår i det
gamla namnet på den genom Trosa sn, Hölebo hd Sdml., flytande
ansenliga Trosaån. Efter ån har utom socknen äfven Trosaby
ock staden Trosa uppkallats. Den senare skrefs o. 1314 Trosö
ock senare Trosa2. An kallas under medeltiden Trosbo aa
(1400)2. Hit hör väl också Trösan, namn på en å i Grythytte
sn Vstml. Om möjligheten, att fsv. Trossrwm, nu Troserum
Eds sn Kim., äfven innehåller denna älfnamnsstam, se under Tron.
Skulle jag våga någon gissning beträffande härledningen af
detta säkerligen urgamla vattendragsnamn, ville jag föreslå att
föra det till en utvidgad form af den rot, som ingår i sskr.
dräti 'löper, skyndar', gr. upciamo 'springer' o. s. v. En dylik
betydelse är ganska vanlig i älf- ock sjönamn; se t. ex. FemVadst. kl. jordeb. s. 197.

2) Styffe 1111.2 s. 228.
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lingen, Funningen, Leken, Ilatlöpen, Skut-, Svinnaren, Vimmern,
Visken, Vismen; jfr äfven t. ex. gall. flodnamnet Sarnus : sskr.

saråna 'springande'1. Möjligen föreligger en mera direkt motsvarighet till de utomgermanska orden i sjönamnen Tron 0. s. V.
Trosa, socken- .ock stadsnamn, se föreg. art.
Trummen trum4men eller (rör 1 äfven) trum3men2 2.
(Trommen Rogberg o. Ruda s. 129 [1770]; Trummen
Wieselgren 2: 698, OS 2 ö 38), mindre sjö i Växjö landsförsamling, Kinnevalds hd Smål.; i förbindelse med Växjösjön.
(enl. uppgift) Härlöfs sn, Allbo hd Smål.; äfven kallad
Härlöfssjön.
Namnet bör väl sammanhållas med Trumsjön (GS 1 V 36
Vg.) samt Tromtjärn (1 V 32 Vrml.). I Norge finnas spår af
ett gammalt älfnamn Trums (Rygh Elven. s. 276), möjligen äfven
af ett pruma (Rygh NG 3: 118). Det senare hör säkerligen —
; jfr Bjälmen, Galmaren,
om det funnits — till isl. pruma
Jälmaren, Ommen, Busken o. a. Naturligtvis kan äfven vårt
sjönamn föras dit; men en dylik härledning blir tydligtvis högst
osäker. Snarare är det helt enkelt att betrakta som ett järaförelsenamn, bildat af det i sv. dial. vanliga trum m. 'trut,
hästnos o. d.', som sammanhänger med isl. tru.mba f. 'nosen på
hafkalf' ; jfr t. ex. bland sjönamn, som äro bildade af benämningar
på kroppsdelar, Haien, Strupen, Tarmen, samt för öfrigt bland sådana,
som utmärka något spetsigt, afsmalnande, utstickande eller dylikt,
Skagern, Viggen ock i dessa artiklar anförda namn. En meddelare föreslår mig att föra ordet till sv. dial. trumma 'dimma';
ett dylikt ord är mig för öfrigt obekant; jfr Emmern, Immen,
immelången ock där anförda talrika sjönamn, som innehålla ord
för 'dimma'. Säkerligen hör det däremot icke till ags. trum
'fast, stark, kraftig', om hvilket se Osthoff Etym. parerga s. 153,
ej häller till isl. prgnir 'kant, rand' 3. Något slags säkerhet i
fråga om namnets ursprung kan sålunda icke vinnas, ock det
torde vara lönlöst att hoppas, att någon fsv. form af detsamma
skulle kunna uppvisas, hvarigenom åtminstone upplysning erhölles om huruvida namnet haft gammalt t eller p.
Wh. Stokes hos Fick, 2: 291.
Enligt från olika håll meddelade uppgifter.
8) Jfr Rygh Elven. s. 276, där namnet anföres.
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Tryen try3en2 1. try4n1 (Tryen GS 4 Ö 33, SGU Aa 17: 41),
liten sjö i Gåsinge sa, Daga hd Sdml. Detta namn bör sammanhållas med det norska älfnamnet Trya, om hvilket se för
öfrigt Rygh NG 3: 357, Stud. s. 502. Det ingår bl. a. i gårdnamnet Trennes, som år 1520 skrefs Tryn.es, den älst uppvisade
form, där älfnamnet uppträder. Man kan sålunda olyckligtvis
icke säga, om det haft t eller p. Dock förefaller mig det förra
sannolikast, man vill nämligen gärna sammanhålla dessa namn
med no.
Tryssil, hvilket — såsom nedan visas — i fao. haft
k
begynnande t. Icke häller lemna de svenska ortnamnen någon
säker ledning. Hos Forssell Sverige 1571, s. 125 omnämnes en
gård Tryen i Slöta sn, Vartofta hd Vg. Men denna kallas —
att dömma af mig till buds stående källor — numera Trion,
ock ej häller har man någon anledning att här söka ett sjönamn
då gården icke tyckes vara belägen vid någon sjö. I Norra
Tjusts hd Klm, ligger socknen Tryserum. Detta namn skrifves
år 1344 ock 1418 Trysrums. Då nu kyrkan är belägen vid den
norra ändan af den ganska stora sjön Rånen ock man vet, huru
synnerligen ofta just i Klin. ortnamn på -rum bildats af sjönamn,
låge det ytterst nära till hands att här spåra ett gammalt namn
på den nyss nämnda sjön, *Try(r), hvaraf Trysrum sammansatts, såsom t. ex. fsv. Bunnsrum, nu Bunnström, af sjönamnet
Bunn. Jfr hvad Rygh Stud. s. 50 yttrar om namnen Trysnes ock
Trysfjorden, där s antages vara genitivändelse af ett fjordnamn
*Tryir (*pryir).

Gammalt t är, som nämnts, äfven uppvisat i no. häradsnamnet Trysil — hvilket i NGL 2: 491 skrifves Trysilar
(ack.) ock hvars senare led är det under Silen behandlade sbst.
all 'stillaflytande vatten' (Rygh NG 3: 329) — där man kanske
snarare har att söka en motsvarighet till våra vattendragsnamn
af stammen try. För att nu återgå till sjönamnet Tryen ock no.
älfnamnet Trya anser jag som sannolikast, att dessa ord hafva
haft uddljudande t, ock tolkar dem som utvidgningar medelst
resp. -lan (eller -Nu) ock -lön af sv. trä, fsv. trEe, id. tre, got. triu
Jag är dock oviss om huruvida ej den senare uppgiften afser
den i samma socken belägna Trynsjön.
Så äfven Rygh Elven. s. 277.
SD 5: 290, StyfEe Un.2 s. 185. Formen Trisrum (SD 5: 77
från 1341) torde icke ha någon etymologisk betydelse.
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alltså som utgående från ett *Tritgan- (eller -lan), *Tri9.1.6n.
Dessa namn kunna alltså på modern svenska återges med Trä(d)sjön, Trä(d)ån'. Hit hör väl äfven Trysjön, namn på två sjöar, den
ena i Hammars sn, Sundbo hd Nke, ock den andra strax bredvid i öster, invid östgötagränsen; se GS 2 Ö 34. Detta namn
får snarast betraktas som en yngre sammansättning med -sjö
ock ett enkelt sjönamn. Dock finnas åtskilliga spår af en stam
try-, som icke gärna kan ha uppkommit i sjönamn. I såväl
Nykyrka som Godegårds s:nar Og., alltså ej långt från de
nämnda Trysjöarna, finnas gårdar med namnet Tryta% hvars
äldre former äro mig obekanta 2. Betydligt viktigare är det finländska trya (trpju) f. 'enhvar af de fina, tunna stickorna af
trä eller rör i en -väfsked, mellan hvilka trådarna i varpen löpa',
hvilket anföres af Vendell Ordb. öfv. Pedersöre-Purmomålet s.
441. Detta för VENDELL till got. triu, men härleder det med
tvekan ur en afijudsform triw-. Enligt mitt förmenande föreligger emellertid här en bildning af samma art som älfnamnet
Trya, alltså ett urgerm. *tri.9.1.6n med betydelsen 'det af trä bestående 1. dyl.'3; jfr t. ex. isl. birkja 'björksaft' : bj2rk, eikja
'eka' : eik, telna 'korg' : teinn, no. tenja 'korg' : isl. tåg 'tåg'
ock många andra, anförda af mig i Ark. 7: 46 f. Hit hör äfven
växtnamnet try4, hvilket förekommer redan hos Tillandz, Franckenius ock Bromelius samt är ganska spritt i sv. dia1.3 Det är
en benämning på Lonicera xylosteum, som äfven kallas benved, hvilket namn liksom också no. bejnved, hårdved, leaved,
beenhout, ty. beinholz, mutterholz, rohrholz, teufelholz,
seelenholz, baumkirsohe, aalbaum, hundsbaum6 talar för rikJfr kelt. flodnamnet Derwent : kymr. derwen 'ek' (Egli Nom.
geogr. s. 243). Den no. älfnamnsstammen Try- tolkas — såsom jag
ser, då denna art, föreligger i korrektur — på samma sätt af BuggeRygh Elven. s. 338.
Jfr (?) Thräfaldh Smål. SD NS 3: 303 (1418).
Man skulle i viss mån kunna jämföra gr. (Mo; n. 'buskage' :
äpik.
Denna mening uttalas också af Rietz ock af Björkman ZfdWortf.
2: 215. Jfr äfven Nor. hos Osthoff Etym. parerga s. 155, där try
identifieras med fno. pl. trio.
Se Jensseu-Tussch s. 134, Rz s. 755.
Nemnich Allgem. polyglottenlex. der naturgesch. (1794), Pritzel
u. Jessen s. 220.
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tigheten af att fatta ordet såsom en afledning af trä. Att
try är ett gammalt svenskt ord, visar äfven gottl. tröid. Att
öi utgår från ett äldre y- , framgår af de ex., som NOREEN anför i
Sv. lm. I. 8: 62 från fårömålet, t. ex. troy fgutn. kry, noy fgutn.
nyr 0. s. v. Det slutande d är att förklara som fåröm. stråd
trce, spodh spe 0. s. v. Gottl.
fsv. stral; jfr fsv. trEedh
tröid finnes dock icke upptaget i NOREENS afhandling, hvadan
det är osäkert, om ordet förekommer just i det mål, han där
behandlat.
Jag återgår nu till vårt sjönamn. Detta, Tryen 1. Tryn,
förhåller sig alltså antagligen till Trysjdn ungefär som Trän
till Träsjön. I detta sammanhang må ägnas några ord åt det
i samma socken som Tryen förekommande namnet Trynsjön,
så uttalat enligt skriftligt meddelande från trakten ock så
skrifvet af Hermelin 1804, GS 4 Ö 33 ock SGU An 17: 41.
Detta namn skulle visserligen kunna förklaras som en sammansättning med sv. tryne 0. s. v. 'den spetsiga nosen på ett svin',
i hvilket fall här förelåge ett jämförelsenamn af samma art som
t. ex. Bansjön, Hjässasjön, Klöfsjön, Knäsjön, Naeketjärn
m. fl. m. fl. Namnet hade i så fall naturligtvis afseende på
formen, hvilken mot norr är spetsig ock afsmalnande. Men det
synes mig riktigare att sammanhålla det med Tryen. Trynsjön är enligt min mening en sammansättning med detta namn,
hvilken uppstått efter den tid, då namnet erhållit bestämd slutartike12. Jfr Tränsjön : Träsjön : Trän. Häremot kan det ej
invändas, att i socknen ännu en så benämnd sjö finnes. Vi
hafva nyss sett, att två sjöar, båda kallade Trysjön, äro belägna vid sidan af hvarandra på östra gränsen af Hammars sn
Nke. Vidare ligga i Åtvids sn Og. två sjöar med namnet Tran;
jfr äfven Skiren, ilmten 0. a.
Af härledningar, som för öfrigt kunna anses formellt möjliga, ehuru mer eller mindre osannolika, må anföras två. Man
kunde tänka på en afledning af ett adj, motsvarande isl. trtir
'trygg, säker, pålitlig'. Jfr fsv. *IItrygger, Tryggtjärn (GS 1 V
33 Vrml.), Utrygsvandet Buskerud Nge samt fsv. Thrygga ana
Jtl. (1412 enl. SD NS II). Möjligen bör man ock erinra om
Nor. Sv. lm. I. 8: 23.
Så har äfven namnet Törngöl uppkommit; se Törn (; Törestorp)
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galliska flodnamnet Druentia, nu Duranee, hvilket af WIE. STOKES
hos Fick, 2: 157 ställes till sskr. drävati 'ilar, flyter'.
Tryggtjärn, se Tryen.
Trysslingen, Stora 0. Lilla, trys3ligen2 (Tryslingen Lotter
c. 1750; Trysslingen GS 2 Ö 33), små sjöar i Skagerhults sn,
Edsbärgs hd Nke : Trysslinge; mellan sjöarna Toften ock Skagern. I fråga om sjönamn som detta, där ett analogt bildat
gårdnamu (på -inge, -linge, -unge o. d.) uppträder vid sidan,
är det ofta vanskligt att afgöra, om gård- eller sjönamnet är det
primära. I förra fallet ligger vanligen ytterst ett patronymicum
till grund (se Hellqu. Ortn. på -inge). Något sådant af formen
Tryslinger 1. dyl. känner jag dock ej, såvida man ej skulle
våga erinra om fht. ortnamnet Thrustlingi, för hvilket Förstem.
12: 1466 lägger ett personnamn Thrustilo till grund'. Möjligen är alltså sjönamnet ursprungligare ock en bildning af
samma art som Besslingen, Döpplingen, Dösslingen, Femlingen
o. s. v.2 Jag anser det kunna vara en afledniug af ett ord
motsvarande fno. tros n. 'bråte, ris, kvistar o. d.' hvilket upp-.
träder i det ganska ofta förekommande no. gårdnananet Trosvik 'vik i hvilken dylikt affall drifver in' (se Rygh NG 2: 159).
Gårdnamnet vore i så fall till sin uppkomst att jämföra med
Melinge af Melingen, Tysslinge af Tysslingen. Dock kan det,
som nämnts, äfven vara ursprungligt, ock sjönamnet bör då
ställas vid sidan af Tydingen, Ydingen m. fl.
Trytjärnarna, se Treen.
Trädstickan (GS 1 V 33), mycket liten sjö i Håbols sn,
Vedbo hd Dalsl., säkerligen felaktigt för eller ombildning af det
i dessa trakter icke ovanliga sjönamnet Trestiekeln.
Trän, Stora, sannolikt trä4n 3 (GS 1 V 36), liten sjö i
Rödene sn, Kullings hd Vg. Kanske innehåller namnet ett fsv.
*Tre (: trä, fsv. tree), som förhåller sig till Träsjön Snaflunda
sn, Sundbo hd Nke, liksom det sannolikt likbetydande Tryen
eller Tryn till Trysjön. Jfr dock äfven Treen. Osäkert är, om
Tränsjön (GS 3 Ö 38 Smål., 5 Ö 30 Uppl.) är utvidgat af
Se Ilellqu. Ortn. på -inge ss. 159, 248.
Dock kan suffixet -(1)ing tillhöra endast sockennamnet (resp.
gårdnamnet); jfr Uttringe : Uttran.
Namnet var okänt för min meddelare från trakten.
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samma sjönamn (med slutartikel); jfr Trynsjön : Trysjön : Tryen
eller Tryn. Åtminstone det å GS 3 Ö 38 förekommande Tränsjön är jag mera böjd att identifiera med namnet å den i norr
liggande Trängsjön: *preinger (= Treingen, till hvilken art. för
öfrigt hänvisas).
Träningen, (GS 1 V 38), liten sjö i Krogsereds sn, Årstads hd Hall.; i närheten af sjön Treingen. På grund af sjöns
utpräglat trekantiga form ock den omständigheten, att — som
sagt — en sjö med namnet Treingen finnes i samma socken,
anser jag det mycket sannolikt, att Träningen också bör förklaras som en afiedning af tre; dock vågar jag ej söka närmare
bestämma formens uppkomst En helt naturlig benägenhet att
med olika namn skilja de båda sjöarna åt har här antagligen spelat en roll. Härvid må jämföras, hvad ofv.an yttrats
om benämningarna å de i samma socken belägna sjöarna Tryen
ock Trynsjön. Möjligen är dock Träningen ursprungligen etymologiskt identiskt med följ. namn.
Tränningen, Stora 0. Lilla (SGU 20: 51), två små sjöar i
Norunga sn, Gäsene hd Vg. : Tränningen. Sjön kallas numera
blott Tränningesjön; så heter den äfven å GS 1 V 36. Namnet har sannolikt uppkommit ur en form med enkelt n. Jfr
fsv. Ryninge Mellösa sn Nke. Om möjt. ex. Rynninge
ligheten af att namnet är identiskt med föreg. har ofvan talats.
Om härledningen har jag ingen grundad mening. I SD NS II
anföres ett fsv. gårdnamn ThrInningsbodha (1409), Thrsenxboda
(1410), Bankekinds hd Og. Då namnen på -boda ofta äro sammansatta med sjönamn, kunde man ju äfven här ha anledning
att misstänka tillvaron af ett sådant. Man hade i så fall att
utgå från ett fsv. *preeninger. Sannolikast ingår emellertid i
gårdnamnet ett personnamn, ock det bör alltså skiljas från sjönamnet.
Trästen träs4ten 2 (Crxlius s. 129 [1774], GS 4 Ö 37) Misterhults sn, Tunaläns hd Klm. Samma namn har väl äfven
burits3 af den sjö, som å GS 2 Ö 39 kallas Trästensjön (: Trästenshult) Allmundsryds sn, Kinnevalds hd Smål. Gården TräaUttalsuppgift för namnet har ej lemnats.
Enl. två uppgifter.
Kanske förekommer det ännu i trakten?
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tenshult har alltså erhållit sitt namn, sedan bestämda artikeln
vidfogats sjönamnet; jfr t. ex. Elensås : Elen, Lienshyttan :
Lien, Tröntorpet : Trän o. fl.
Då omkr. 1 mil väster. om Trästen sjön Hägern är belägen,
skulle man kunna känna sig frestad att härleda namnet af sv.
trast, isi. pr2str. Jfr no. gårdnamnet Trostebwk, hvilket Rygh
NG 2: 55 snarast vill föra till detta fogelnamn ock hvilket väl ursprungligen likaledes varit benämning på ett vattendrag. En direkt
motsvarighet till detta namn finnes för öfrigt i fsv. ThrostabEek
(SRP nr 10), nu Trostebäcken mellan Vika ock Sundborns s:nar
Dalarna. Trästen vore alltså en i-afledning af nämnda stamord; jfr &Innen. Fogelnamn äro* för öfrigt ganska vanliga i
nordiska namn på vattendrag; jfr sv. sjönamnen Anden, Hägern,
Kråken, Svan, Alten o. s. v., no. älfnamnen ig5a, Tita, Ugla
m. fl.' Emellertid känner jag mig själf icke öfvertygad om
denna härlednings, riktighet. Kanske har man här snarare en
bildning af den rot, som uppträder i t. ex. ags. pråstan 'klämma'. Jfr Klämmingen, Tv-ingen. Om sjön Trästens naturbeskaffenhet har jag erhållit de upplysningarna, att den är belägen
»mitt inne i en urskog», har åt söder rätt höga stränder samt
nästan hel ock hållen utgöres af »ett vattendrag».
Trästicklan, Stora2 (GS 2 V 33) Dals Eds sn, Vedbo hd
Dalsl.; se Trestickeln.
Trätten trät5ten2 (Hermelin 1801, GS 3 Ö .31), smal, flergrenad sjö i Norbärgs sn, Norbärgs bärgsl. Vstm1.3 : Trättsbo,
Hermelin : Trätsbo, år 1400 skrifvet Treettisboda (SRP nr 3069).
I detta sammanhang må nämnas, att samma stam äfven uppträder i de norrl. namnen Trättforsen ock Trätwarpet. Dessa
föras af Nordlander Sv. fornminnesför. tidskr. 9: 315 till sv.
träta, fsv. preet(ea, isl. preetta ock förklaras såsom beroende på
forna tvister om äganderätten till fisket4. Att samma stam ingår i Trätten, är nog visst; men osäkert är, om grunden till
Rygh NG- 3: 268, 303.
Namnets uttal är mig obekant.
Hos Rygh Elven. s. 277 under Trcel- omnämnes från Norbärgs
sn ett sjönamn Trällen. Namnet är tydligen felläst för Trätten.
Jfr de analogt uppkomna no. Trsetternd, -bask, -stykket o. s. -v.,
se Rygh NG 1: 2 o. s. v. Hit hör säkerligen äfven Trwtogaardhe (1480)
i Areby sn, S. Möre hd Kim., anfört i Vadet. kl. jordebok s. 148.
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namnet är densamma. Jag antager, att här ungefär samma
betydelse uppträder som i fsv. enthrsetter 'envis, egensinnig,
halsstarrig", ock jämför med afseende på betydelsen Båfven,
Enveten, Krampen, Låkan, Persen, Striern o. s. v.; jfr det möjligen rotbesläktade Tron. På grund af den fsv. formen Treettisboda är det klart, att sjön i fsv. tid har kallats *PrEettir ock
gården sålunda "Preettisbodha. Jfr fno. Trottiswiik, hvaraf yngre
Thressuigh, anfört af Rygh NG IV. 1: 153. — Det i Vrml. förekommande Trättjärn (GS 1 Ö 31) hör nog äfven hit. Här är

dock betydelsen snarast densamma som i de ofvannämnda norrländska namnen.
Trättendetjärn se Treen.
Trön.
(Stora Trön SGU Aa 52: 5) Frustuna sn, Daga hd Sdml.;
å GS 5 ö 33 kallad Stora Trönsjön (nära Lilla T.); jfr Tham
Nyk. s. 257, hvars uppgift i det sammanhang, i hvilket den
förekommer, är mindre bevisande.
sällan eller aldrig trö4n (Trön Lex. 7: 423; dock i ett
sammanhang, där -sjön kan tänkas underförstått) Vårdinge sn,
Öknebo hd Sdml.; å GS 5 Ö 33 äfvensom af Tham Sthlm s.
312 kallad Trönsjön. Af vikt är den uppgift, som lemnats mig
från socknen, att stället vid sjön, som å GS felaktigt uppgifves
heta Tömtorp, kallas Trön, »kanske äfven Tröntorpet».
Det är enligt min mening säkert, att de nu vanliga sammansatta sjönamnsformerna utgå från ett enkelt Trön, hvars n
är best. artikeln. Ordet innehåller nämligen tydligtvis samma
stam som no. älfnamnet Tum, anfört af Rygh NG 3: 202, Elven.
s. 277, ock är identiskt med det sjönamn *Troir, som Bagge
anf. arb. s. 339 konstruerar på grund af gårdnamnet Trosi.
Trönsjön är sålunda att förklara som Trynsjön : Tryn, Trästensjön : Trästen o. a. dyl. Tröntorpet är bildat af sjönamnet, sedan
detta erhållit best. art.; jfr t. ex. Eldansnäs : Bidan, Fjällansnäs : Fjällen, Lienshyttan. : Lien, Trästenshult : Trästen. Gårdnamnet Trän innehåller för öfrigt sjöns gamla namn; jfr t. ex.
gård- ock sjönamnen Immen, Kväggen 0. s. V.
Det no. sjönamnet *Troir ock älfnamnet *Trdsja anser BUGGE
möjligen kunna vara sidoformer till „TrYa (se Tryn). Denna
1) Se närmare Hellqu. Ark. 11: 349.
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sammanställning synes mig af formella skäl mycket vansklig
ock kan knappast stödjas af växlingen ufia—lakbäu, sja—a65u.
Däremot kan släktskapen med vattendragsnamnen på Tryuppehållas genom antagande af en afijudsform urgerm. "traula-,
som bör förbindas med ags. trig, meng. trei, eng. tray 'tråg
o. d.', hvilket Holthausen IF 17: 294 anser motsvara ett ags.
*trög,*trieg (urgerm. *trauja-) ock af Lickn IF 18: 413 identifieras
med fsv. trå n., ett måttkärl. Om denna i vattendragsnamn vanliga betydelse se t. ex. under Blåkaren ock Tron samt LiUn
Bland. bidr. s. 251. Af de möjligheter, som erbjuda sig att
förklara dessa namn på Trä-, no. Tro-, ställer jag denna i
första rummet.
Om man emellertid för de svenska ock norska sjönamnen i
stället utginge från ett *Proyir ock för älfnamnet från ett *Droyja,
mot hvilket — så vitt jag kan se — intet i de relativt unga
namnformerna talar, kunde en annan antaglig härledning vinnas
genom att föra namnen till isl. prår 'envis, halsstarrig', hvaraf
proyja bildats liksom hoy : hå; (jfr om dessa ord Hellqu. Ark.
11: 348 följ.). I så fall vore orden på långt häll besläktade med
sjönamnet Trätten.
För den, som känner det vanliga no. gårdnamnet Troen2,
kan det synas egendomligt, att jag ej utgår från gårdnamnet
Trän ock förklarar sjönamnen såsom sammansatta med detta.
Men häremot talar mycket bestämt dels den omständigheten,
att en gård Trön endast finnes vid en af Trönsjöarna, ock dels
att — då det norska ordet säkerligen innehåller fno. tr95 f. 3 — man
icke väntar sig, att i detta fall västnord. motsvaras af sv. ö4.
Trösan, ånamn, se Tros-.
Tnfvesjön, se Öjaren.
Fsv. pughn, se Tåkern.
Tullan väl tul3lan2 5 (Hermelin 1802, GS 5 Ö 32) Salems
sn, Svartlösa hd Sdml., på gränsen till Östertälje sn. Sjöns
Göteb. högsk. årsskr. 1904.
Se Rygh NG- III flerstädes.
Se Rygh NG 3: 354 ock Tran (här förut s. 636).
I likhet med Nor. Aschw. gr. § 104 anm. 4 ock Björkman
Sv. lm. XL 5: 20 anser jag, att de af Kock Ark. 9: 262, 10: 303
anförda stöden för en dylik öfvergång icke äro fullt bevisande.
Uppgiften om en akcent 40 är sannolikt felaktig.
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södra del är smal ock spetsig. Jag för namnet till sv. dial.
tun(e) m. 'topp, spets, isynnerhet på växande träd', mlt.
tolk 'yttersta spetsen af en gren', sv. dial. tyna 'halfalnslång
"tuniiin) o. s. v.1; jfr de sannolikt rotbesläktade
grantelning'
Tolken, Täljaren. Namnet är möjligen att sammanhålla med
bäcknamnet *Tulla i fsv. Tullorum, nu Tullerum, Ydre hd Ög.2,
ock sannolikt med no. sjönamnet Tunreien, den öfversta i en rad
sjöar (jfr längre ned Stein-, Bureien), anförda af Rygh NG 3: 240.
Hit hör sannolikt äfven Tullsjön (GS 2 Ö 34). Med afseende
på ändelsen -an, hvilken egentligen utmärker oblik kasus, best.
form af ett fsv. *Tulle, må den i samma socken belägna Uttran
jämföras.
Tunge-vattnet, se Tyngeln.
Turingen, stora o. Lilla eller Norra 0. Södra (SO-U, bladet
Södertälge s. 9, Tham Sthlm s. 306) Turinge sn, Öknebo hd
Sdml.; å GS 5 Ö 32 kallad Turingesjön. Sjön är långsträckt
med branta ock vackra stränder, ej särdeles djup. Dess naturbeskaffenhet är dock här af mindre betydelse, då Turingen
säkerligen, snarast genom ellips af Turingesjön, är uppkommet
af sockennamnet (eller snarare gårdnamnet) Turinge, o. år 1314
skrifvet Dorunge, hvilket i sin tur innehåller släktnamnet
.porunger3. Jfr med afseende på sjönamnets uppkomst Drättingen,
Ryeklingen, Yddingen o. s. V.
Turken, se Tolken.
Tutjärn, se Tvängen.
Tvengen, se rangen.
Tvetjärn 0. 8. v., Tvillingsjöarna o. s. v., se Tvängen.
Tvingen tviggen 4 1. tvig3gen2 5 (Crxlius s. 129 [1774],
Hermelin 1818, GS 4 Ö 37) Kristdala m. fl. s:nar, Tunaläns hd
Kim. Sjön är långsträckt ock smal samt har att dömma af
kartan höglänta stränder. Den tycks alltså mycket väl kunna
försvara ett namn med betydelsen 'sammanträngd, trång 1. dyl.'
Namnet hör säkerligen till samma stam som sv. tvinga, fnord.
Se Rz s. 762, Liden Z. altind. u. vergl. sprachgesch. s. 81.
Norrby Ydre g. 2: 212, där dock en annan härledning framställes; jfr Hellqu. Sv. lm. 1905, s. 97. Möjligen bör detta namn skiljas
från de öfriga.
5) Se Hellqu. Sv. ortnamn på -inge s. 154.
5) Efter en tredje uppgift.
4) Enl. två uppgifter.
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pvinga o. s. v., där grundbetydelsen synes ha varit 'göra trång';
jfr eng. twinge 'knipa', da. tvinge = ty. winge 'doppsko, eg.
det inneslutande' o. s. v. samt sskr. tvanakti 'drager tillsammans', hvilket man brukar föra till de nämnda germanska orden. Betydelsen är alltså densamma som i de många af adj. mio(r),
mig, bildade sjönamnen (se itjögtvängen), vidare Njärfven ock
därunder anförda namn, Nömmen m. fl. Jfr äfven Tvängen. Mera
invecklad blir frågan, om man anser sig böra sammanhålla sjönamnet med det blekingska socken- ock byanamnet Tving, i ty
att detta i fsv. (fda.) tycks ha skrifvits Tvinghl. Någon gammal form, som otvetydigt visar, om ordet haft eller t, har jag
emellertid ej funnit. Tills vidare torde det lämpligast böra lemnas ur räkningen.
Tväggelåten (GS 2 Ö 32), mycket liten vattensamling i
Hidinge sn, Edsbärgs hd Nke; obekant för min meddelare från
orten. Detta besynnerliga namn synes, om det är riktigt återgifvet å kartan, vara sammansatt af tvägge- i tväggehanda
o. d., fsv. tvaeggia, gen. till tvär 'två', ock sv. låt 'ton, ljud,
melodi o. d.', alltså betyda 'som ger två (olika) ljud från sig'.
Något närmare har jag ej att upplysa.
TYä11011, Stora 0. Lilla, tväl4len (Tvällen GS 1 V 31 samt
enl, skriftlig uppgift; Tvälen Törnebohm Geol. öfvers.-karta öfv.
Vrmls län) Gräsmarks sn, N. Fryksdals hd, ock Gunnarskogs
samt Bogens s:nar, Jösse hd Vrml. : Tvällen. Mellan de båda
sjöarna går Tvällsälfven. Man kunde erinra om no. Tvilldalsälfven i Tvilldalen, hvars namn säkerligen innehåller ett osammansatt älfnamn Tvilla 1. dyl. (jfr Rygh Elven. s. 279).
Huru som hälst är Tvällen sannolikt på ett eller annat sätt
besläktat med räkneordet två.
Tvängen, Nedre 1. Stora, tväg4Ben (GS 1 V 32), icke obetydlig sjö i Silleruds sn, Nordmarks hd Vrml. : Tvängsmon.
Namnet bör naturligtvis hållas samman med de norska ortnamn
af stammen tveng-, som anföras af Rygh NG 3: 261, där äfven
det värna. sjönamnet omtalas. Det norska gårdnamnet Tvengsberget anser RYGIf kunna vara sammansatt med ett ursprungligare bärgnamn, bildat af räkneordet tveir ock afledningsändelserna -ingr eller -ungr. Samma härledning anser jag kunna
Styile Un.2 s. 79.
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akcepteras för vårt sjönamn. Nedre Tvängen är medelst ett
smalt vattendrag förenad med sjön Mjögtvängen. Namnet Tvängen betyder enligt mitt förmenande 'tvillingsjön'. I söder ligger
det ganska stora Tvängstjärn, som egentligen består af två
medelst ett smalt sund förenade bassänger. I fråga om betydelsen kunna jämföras Tvevattnet (GS 2 V 33), Tvetjärn (1 V 36),
Tutjärnarna (1 V 32 Vrml.)1, Tvillingsjöarna (3 Ö 31), Tvillingstjärn (2 V 33). I fråga om bildningssättet erinras om sjönamnet Treingen. En god analogi i fråga om betydelsen erbjuder för öfrigt det flat. ort- ock bäcknamnet Zwivaltaha, nu
Zwiefalten 'duplex fluvius', hvarom närmare Förstemann 2: 1594.
— Kanske bör emellertid också den möjligheten uppehållas, att
namnet är besläktat med sjönamnet Tvingen.
Tvären2 (Tham Nyk. s. 14, 232, GS 5 Ö 34), eg. en vik af
Östersjön i Bälinge sn, Rönö hd Sdml.; äfven kallad Trinneln.
Namnet är en substantivering af sv. adj. tvär, fsv. Dva3r o. s. v.
Jfr sjönamnen Lång-, Mellantvären, Tvärsjön3, Tvärtjärn
(GS 2 Ö 31), Tvärsen ÷- "Tvärsjön (Lex. 4: 473) Dal.; jfr äfven
Antvarden.
Tvätt- i sv. tvätta, fsv. lavisetta o. s. v. ingår i Tvättesjön
(GS 1 V 36 Vg), Tvättjärn (1 V 36 Vg), Tvättegöl (2 Ö 40
2 ggr, Blek.). Jfr i fråga om betydelsen Lögsjön under Lögaren
ock i fråga om bildningen Metsjön under Meten.
Tydingen ty2dig2gen (GS 2 Ö 42) Broby sn, Ö. Göinge hd
Skå. : Tydinge. 1 saknad af äldre namnformer kan jag ej
bestämt yttra mig om namnets härledning. Falkm. s. 177
ställer med tvekan gårdnamnet till fsv. (fria.) personnamnet Tidr.
Denna tolkning är osannolik, då den ju förutsätter, att namnet
i fsv. (fda.) tid lytt Tidlainge. Mycket troligt är dock, att här
ett patronymicum ligger till grund; jag antager som högst sannolikt, att detta lytt laydhinger ock är aflett af den ytterst vanliga germ. personnamnsstanamen Deu5- i got. pludareiks, fsv.
Thiudhe o. s. v. Jfr Thydhinge 1409 Sdml. Gårdnaninet är
sålunda identiskt med flat. ortnamnet Thietingen (Förstena.
12: 1412). Af detta har sjönamnet uppkommit — snarast genom
Tutjärnarna : ueutr. tu = Trytjärnarna : neutr. kry.
Om akeenten har jag ej erhållit upplysning; min meddelare skrifver blott, att namnet uttalas »Tvären».
GS 1 V 36 2 ggr, 3 ö 33, 1 V 32, 3 ö 32.
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ellips af Tydingesjön — på samma sätt som Drättingen af
Drättinge, Turingen af Turinge, Yddingen af Yddinge. Se
närmare Hellqu. Ortn. på -inge s. 156.
Nu är emellertid sjön så betydlig, att man icke alldeles
kan lemna den möjligheten ur räkningen, att dess namn ligger
till grund för gårdnarnnet, ehuru jag anser detta ganska osannolikt. Men om nu i så fall denna äldre benämning värkligen
varit en motsvarighet till det nuvarande namnet Tydingen —
hvilket naturligtvis är högst osäkert, då detta som nämnt kan
vara en yngre ellips för Tydingesjön — så blir det i alla händelser ytterst vanskligt att yttra sig om dess härledning, då
man icke ens vet, om namnet i äldre tider haft t eller p.
senare fallet kan erinras om det fno. älfnamn pia, som Rygh
NG 2: 231 anser sig kunna förutsätta. Kanske är detta besläktat med isl. p§5r 'vänlig, mild', jfr got. piup n. 'gods',
piudeigs 'god' ock jfr i fråga om betydelsen Lusten. Beträffande
formen se för öfrigt Yddingen samt mina Ortn. på -inge s. 1,
där de olika möjligheter, som kunna yppa sig vid tolkningen
af likartade fall, anföras. — I detta sammanhang må nämnas,
att en 'aalabek' i Dalhems sn, Tjusts hd, år 1500 kallades
Tiwdwnghenl, utan att jag vågar förutsätta släktskap med
sjönamnet Tydingen.
Tyen, se Tynn.
Tyngeln tyg3ge12n (GS 1 Ö 38), mindre sjö i Burseryds
sn, Vedbo hd Små!. På grund af sjöns form anser jag namnet
vara aflett af nord. tunga. Samma namn har utan tvifvel äfven
burits af den sjö, hvars forna område nu upptages af Tyngels
mosse Kulltorps sn, Västbo hd Små!. : Tyngel, Tyngelsby (GS
1 Ö 37). Med afseende på 1-afledningen kunde fornholl. gitungal
'linguosus' jämföras; för öfrigt erinras om sjönamnen Grindeln,
Gändeln, Hummeln, Immeln o. a. Grundordet tunga ingår
i Tungevattnet (GS 1 V 35 Boh.)2.
Tynn tynIn (Tyn Lotter c. 1750; Tynn Hermelin 1818, GS
4 Ö 36), ganska betydlig sjö i Odensvi sn, S. Tjusts hd, ock
Vadst. kl. jordeb. s. 68.
°besläktat är väl isl. tungl 'måne', ags. tungol 'himlakropp' : lit.
dangts 'himmel' : lit. dengit 'täcka' (jfr v. Grienberger Sitzungsber.,
Phil.-hist. cl., Wien 1900, s. 210 följ.).
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Dalhems sn, N. Tjusts hd Kim. : Tysebo, Tyllinge. Gårdnamnet Tysebo visar, att n i sjönamnet icke tillhör stammen, utan
att man har att utgå från en stam ty-. Om äfven Tyllinge
bör föras hit, utgår det från ett fsv. Tylinge ock är en bildning af samma art som t. ex. Lmstrunge : Lästern, Utrunge
Uttran ock många andra, behandlade i Hellqu. Ortnamn
på -inge s. 244 f. Liksom man vid sidan af sjönamnen Tryn
ock Trön har de no. älfnamnen Trya ock Trala, bör sannolikt
Tynn ställas till det no. älfnamnet Tya, anfört af Rygh NG
3: 425, 14: 392. Andra hithörande vattendragsnamn äro sjönamnen Tyn Säfsens sn Dalarna (: Tyfors bruk, hvars namn
tyder på ett med sjönamnet sammanhängande forsnamn Ty-),
Tyen i Valdres Nge ock Tyvand i San nikedal Nge. Evad
dessa namn betyda, är naturligtvis svårt att säga. Om de svenska
ock norska sjönamnen höra till det no. älfnamnet Tya — hvilket
ju är sannolikast — har man åtminstone den säkra utgångspunkten af en stam pg,; till en sådan hänvisa nämligen de
äldre skrifningarna af det med Tya sammansatta no. häradsnamnet Tydalen (Rygh NG 14: 392). Denna stam betyder enl.
Bugge-Rygh Elven. s. 339 möjligen 'den som svulmer op' eller
'den som har svulmet op', 'den store' ock skulle då höra till gr.
Ta6; 'stor', sskr. tuvi 'mäktig', tåviti 'har makt'.
Evad nu närmast det svenska sjönamnet beträffar, anser
jag mig emellertid ha grundad anledning att till förklaring
framställa ett alternativ, enligt hvilket det etymologiskt icke
kunde sammanhänga med nämnda älfnamn. Att sjönamnet Tynn
är mycket gammalt, är höjt öfver allt tvifvel. Det torde därför
åtminstone kunna ifrågasättas, om ej här föreligga substantiveringar af det ieu. adj. "deluos 'glänsande' = urgerm. *tivaz,
hvilket af somliga anses vara identiskt med gudanamnet Tyr.
Rotbesläktade vore alltså de under Tipir, Tisnaren anförda orden
ock namnen, hvilka skulle utgå från en enklare rotform di'lysa', under det Tynn tillhörde en med u-determinativ utvidgad
variant. — Sjön Tynn är belägen i en trakt, hvilken af ortnamnen att dömma varit en urgammal kulturbygd; jfr de nära
sjön förekommande sjönamnen Toren, Frösjön, sockennamnet
Odensvi, i socknen öster om Odensvi gårdsnamnet Baldersrum
Si'.
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ock i söder Locknevi sn, fsv. Lodkonuvii; säkerligen hör däremot ej hit Vanstad i Locknevi sn, fsv. Vanstadha, i hvilket
Lundgren Språk]. int. s. 20 anser vanernas namn kunna ingå
i namnen på stad uppträder för visso intet gudanamn (jfr Steenstrup
dHist. tidskr. 6 R. 6: 368 följ.). Under hänvisande till hvad som
yttrats under Tisnaren, där åtskilliga exempel anförts på huru bland
våra ortnamn de mytiska namnen ofta uppträda liksom i klunga,
vill jag slutligen till öfvervägande uppkasta den frågan, huru
vida det ej rent af är gudanamnet Tyr som ingår i sjönamnet
Tynn. Jag erinrar särskilt om sjönamnen Tigotten ock Tisaren,
somn enligt min mening innehålla detta namn, samt för öfrigt
om Allgunnen, Frövättern, Onsörjen, Toren, Ullen, Ullvättern,
Åsnen(?), /hunden(?). Af dessa vore särskilt Allgunnen, Toren
ock Ullen såsom °sammansatta att jämföra. I detta sammanhang
torde man äfven kunna påminna om det keltiska flodnamnet
Döva, nu Dee. Detta tolkas af d'Arbois de Jubainville Les prem.
: ieu.
hab. de l'Eur. 2: 270 f. som 'den gudomliga' (<-"deiuos = lat. divus)2 ock förklaras ur den bland kelterna
gängse flodkulten 3. Om BREMER har rätt i fråga om sin IF
3: 301 framställda mening4, att gudanamnet Tyr direkt motDetta fsv. Lodkonuvi (1378) måste snarast beteckna en hälgedom, som förestods af en prästinna. Jfr fsv. Liuthguthuwi, nu Ludgo
Sdml., där mellersta leden, såsom Lundgr. Språkl. int. s. 12 not 2
alternativt gissar, kan vara fsv. gudha i den icke uppvisade betydelsen
af föreståndarinna för en hälgedom; jfr parallellbildningen isl. gy6ja
(i t. ex. punär hofgyäja, porlaug gyäja o. s. v.). Jag erinrar t. ex.
om den i Fornmanna sögur (2: 73 f.) omtalade svenska Fröprästinnan.
Dock har man kanske att utgå från formen LyPgupa- (början af
1300-talet), som betyder 'folkgodens' eller — mindre troligt — 'folkgudarnas'; jfr det under Algudhi omnämnda fsv. Algothawi. Älven
erinras om fda. LyuthgudhwrEeth, nu Luggude h., Skå., hvarom se Lundgren anf. st. — Skulle nu däremot värkligen i Lodkonuvi ett gudinnenamn ingå, har man att gissa på en sammansättning *Löpkona af
samma ord, som ingår i isl. gudinnenamnet H1455yn, sannolikast af isl.
h1ä5 'jordhög; härd'. Om denna gudinna se närmare Golther Germ.
myth. s. 461 f., Mogk Germ. myth. s. 129 ock där citerad litteratur.
Så sedermera äfven Much ZfdA 41: 130.
Se anf. st. ock Much Germ. himmelsgott s. 60; jfr under All-

pinnen.
Se äfven Much PBB 17: 168, Germ. himmelsgott s, 2.
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svarar lat. divus, kunde Tynn ock det keltiska flodnamnet betraktas som formellt identiska frånsett könsskillnaden.
Fsv. *Typta, ånamn, Töftedals sn Dalsl., se närmare under
Talen.
Tyreln ty4reln (Hermelin 1818, GS 4 Ö 36), smal, mot
söder afsmalnande sjö i Hjorteds sn, 5. Tjusts hd Kim. Den
lemnade uttalsuppgiften är icke fullt säker; det är icke osannolikt, att namnet uttalas med tvåstafvighetsakcent. I alla händelser anser jag namnet säkert innehålla sv. dial. tyril, törel m.
fht. dwiril, hvarom närmare hos Hellqu.
'kärnstaf, lev. pyril
Ark. 7: 147 noten, Kock Ark. 10: 203. Sjönamnet är alltså
ett jämförelsenamn af samma art som t. ex. de här behandlade
Fjäturn, Nyckeln, Struten, Svärden o. s. v. samt för öfrigt det
härjedalska sjönamnet Tyckeln, hvilket Modin Sv. lm. XIX.
2: 247 säkerligen riktigt för till redskapsnamnet tykkel.
Det är mycket sannolikt, att sjön i äldre tid haft ett annat
namn. Nära densamma ligger nämligen gården Spjutbo, som
kan tyda på ett fsv. sjönamn "Spiute. På samma sätt har
Spjutbo i Husby tingslag Dalarna fått sitt namn af sjön Spjuten, af 'Spiute; medan gårdarna Spjutsbo i Norrbärke sn Dal.
ock Norbärgs sn Vstml. äro belägna vid sjöar, som visserligen
nu kallas Spjuten, men i fsv. tid haft det enstafviga namnet
*Spiuter (se Spjuten). Här har sålunda sannolikt ett 'jämförelsenamn' aflösts af ett annat (med liknande betydelse). Jfr t. ex.
Snoken samt öfversikten afd. II.
Snesaren
Tysslingen tys31igen2 (Tyslingen Landtearta af Örebro
Häradh o. 1688, Tuneld s. 73 [1741]; Tysslingen Hermelin 1803,
GS 2 Ö 32), icke obetydlig, lång ock jämnsmal sjö i Tysslinge
.sn, Lekebärgs o. Örebro hd Nke. På grund af sjöns storlek anser
jag det sannolikt, att sjönamnet är äldre än sockennamnet ock
att detta uppkommit af det förra. Socknen Tysslinge skrefs år
1314 Tyslinge (SD 3: 152), 1383 Tyningis (gen. SRP nr 1986),
1384 Tytlinga (gen. SRP nr 2046), 1385 Thytzslinge (SRP nr
2114), 1440 Tyslinge (Styffe Th12 s. 245), 1554 omtalas enl. Styffe
anf. arb. s. 241 Tislings hampn, På grund af dessa växlande
former kan man ej med fullkomlig säkerhet bestämma sjöns fsv.
namn; snarast har det naturligtvis lytt *Tyslinger. Till ledning
för bestämmand6t af namnets härledning må nämnas, att sjön
är mycket grund, så att tufvor ock gräs eller starr ses uppskjuta
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äfven i mitten'. Det är dock naturligtvis föga troligt, att förhållandet var detsamma i den aflägsna tid, då namnet uppkommit. Viktigare är att märka, att sjön -- enligt muntlig uppgift
— icke äger några aflopp.
På grund däraf, att sockennamnet i ä.-fsv. tid skrifves med t,
får \ sjönamnet icke sammanställas med det no. älfnamnet Tysla,
i samband med hvilket Rygh NG 3: 393 nämner det. De äldre
formerna af det med älfnamnet sammansatta sockennamnet Tyl*Dyslardal, visa nämligen hän på ett
dalen, äldre laylkerdal
fao. yal. Knappast bör man häller tänka på sv. sjönamnet
Tislången, där i vållar svårigheter. I fråga om afledningen erinrar jag om Döpplingen, Dösslingen, Femlingen, Islingen.
Dock kan afledningen -(1)ing- tillhöra ensamt gårdnamnet; jfr
nämligen t. ex. Uttring° : Uttran 2. Någon bestämd mening om
namnets betydelse i öfrigt har jag icke. Kanske kunde män,
i betraktande däraf att just i Närike flera sjönamn uppträda,
som äro bildade af gudanamnet Tyr3, härleda Tysslingen från
detta. I så fall har emellertid sjön i gammal tid snarast hetat
*Tyslanger 'Tys långsjö'. Dock är detta antagande betänkligt
på den grund, att sjönamn på -langer, -Ungen icke annars äro
sammansatta med genitivformer, såvida ej första leden är ett
älfnamn, såsom i Säfve-, Veselängen. Tislången utgör intet
undantag från denna regel, ty här är s radikalt; jfr den bredvid liggande Tisnaren.
Sockennamnet Tysslinge skulle sålunda ha uppkommit af
sjönamnet som t. ex. gårdnamnet Melinge af melingen (se d. o.).
Andra fall anföras i mina örtn. på -inge s. 247 f. Det bör
ej sammanhållas med fsv. Thislinghe (1347) Upp1.4
Tåfösingen tå3fö2siBen (GS 1 V 37), liten sjö i Seglora sn,•
Marks hd Vg. Namnets senare led sammanställer jag med det
no. älfnamnet Foisa (Rygh NG 1: 187) ock det fno. bäcknamnet
Kalffoysa (Rygh NG 2: 4), hvilka RYGH härleder ur no. foysa
'at drive afsted med larm og skyndsomhed' = sv. fösa 'drifva
framför sig', enligt Liden PBB 15: 521 besläktat med gr. arrei,30)
G. Linnarsson i SGU Aa 55:6.
Om andra dylika ortnamn se Hellqu. Ortn. p_å -inge s. 244 f.
Se Tibon, Tigotten, Tisaren.
Se Hellqu. Ortn. på -inge s. 153.
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!påskyndar', medium 'ilar'. Formellt förhåller sig Tåfösingen
till älfnamnet Foysa liksom sjönamnet Funningen till fno. älfnamnet *Funda, nu Funna, eller som Rämmingen till fsv. *Rcemma, nu Rämmåna. Betydelsen är ungefär densamma som i sjönamnen Skundern, Svarfvaren, Svinnaren. Om sjönamnet Fysingen (af *feusing-) värkligen är besläktat, hvilket dock är
mycket osäkert, vore det naturligtvis närmast jämförligt. I
fsv. har enl. Lundgren Sv. lm. X. 6: 60 äfven funnits ett personnamn Fosingh, hvilket ingår i ortnamnen Fösingsmåla ock
Fösingstorp; men om också detta är etymologiskt samhörigt
med vårt sjönamn, hvarom jag ej kan yttra mig, ligger det i
alla händelser icke till grund för sjönamnet.
Hvad första leden beträffar, är den tvetydig. Man kan
tänka sig, att fsv. tä, sv. dial. tå 'bygata, smal väg mellan
gärdesgårdar' o. d. här ingår; jfr det vanliga gårdnamnet Täby.
I betraktande däraf, att benämningar på kroppsdelar synnerligen
ofta uppträda i våra sjönamn, är det emellertid väl så sannolikt, att namnet är sammansatt med sv. tå, fsv. tä 'zehe'. Jfr
för öfrigt Tåsjön (GS 1 V 36 2 ggr Vg.).
Tåkern tk,j (stagnum Dughn 1336 enl. SD IV; Tåkern
Tuneld s. 115 [1741], Lotter c. 1750, Broocman 1: 17 [1760],
VetAH . 22: 193 [1761], GS 2 Ö 35), stor sjö i Dals ock Göstrings
h:der Og. Den är belägen på stora slätten ock mottager endast
små tillopp, är för öfrigt mycket grund ock vattnet så gott som
stillaståendel. Sjön är enligt meddelande från orten synnerligen
dimmig. Namnet pughn bör helt säkert, såsom också NOREEN
gjort (Språk o. stil 2: 124), sammanställas med isl. Inka,
fsv. thoka 'dimma', hvilket ord enl. Danell Nucköm. s. 125
ännu kvarlefver i trakten kring Tåkern under formen tirka f.
Samma härledning af pughn har äfven jag sedan åtskilliga år
tänkt mig. Hvad ghn 'beträffar, vågar jag ej afgöra, om det
beror på ljudlig utveckling af kn (jfr liknande fall Nor. Aschw.
gr. § 267 anm. 3) eller om pughn förhåller sig till poka ungefär som isl. hrtiza till hroki, isl. miigi 'hög' till sv. måka m. fl.
ord. I senare fallet bör naturligtvis den yngre formen Tåkern
snarast betraktas som en ombildning i anslutning till täka
1) Närmare detaljer om sjön ger Tham Link. s. 10.
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'dimma'. Med detta ord har man i orten sedan långliga tider
sammanställt sjönamnet. Namnet skulle alltså betyda 'dimsjön'
ock vara att jämföra med sjönamnen Emmern, Immen, Ämmelången, Ångsjön m. fl.
Namnet pughn kan vara bildat som Hugn, fsv. älfnamnet
Rotn (se Bottnen), fno. fjordnamnet Bjtign, Stjårn (jfr Rygh
Stud. s. 80) o. s. v.
Med det besläktade fsv. thukna 'töcken' är väl fsv. twknuBio sammansatt. Det förekommer som namn på gränsmärke
mellan Värend ock Njudung (SD fr. 1320) ock står möjligen för
ett thuknusio?
Tången.
to-egen' 1 (Lotter c. 1750, Hermelin 1810, GS 3 Ö 36),
smal sjö mellan Asby o. Sunds s:nar, Ydre hd Og. : Tångarp.
Detta gårdnamn skrifves år 1588 Tånghatorp2 o. år 1383 Tangat(h)orp 2. Sjönamnet har i fsv. tid alltså lytt *Tango. Jfr Hellqu.
Sv. lm. 1905, s. 89.
tog3gen2 (GS 4 Ö 33), liten sjö i Gryts sn, Daga hd
Sdml. : Tångtorp.
Dessa båda namn, fsv. *Tange, ha icke säkert alldeles samma ursprung. Sjönamnet Tången i Ydre hd innehåller utan
tvifvel sv. dial. tånge m., hvilket just förekommer i Ydre i betydelsen 'smalt föremål'4, Isl. tangi, som bl. a. betyder 'lång,
smal udde, som sticker fram i sjön' Fr.2. Ordet ingår äfven i
norska ock själländska ortnamnrs. Däremot kan man vid Tången 2
som grundord förmoda äfven sv. tång, fsv. tang, isl. tgng, ty.
»ngn o. s. v., hvaraf för öfrigt det nyss nämnda tangi är en
n-afledning. 1 samma socken ligger Nyckelsjön. Båda sjönamnen äro emellertid s. k. jämförelsenamn ock kunna i fråga
om betydelsen jämföras med t. ex. Fjliturn, Kedjen, Nyckeln, Skrufven, Spaden, Spiken, Spjuten, Taggen, Tyreln ock under dem behandlade namn. En stam tång- ingår äfven i flera andra sjönamn,
Enl. två uppgifter; enl. en tredje, mera osäker, uttalas namnet

togigen.
Enl. handling af tryckt hos Rääf 1: 314.
Rääf 1: 192.
Rääf 2: 95. Jfr Vendell PPM. a. 452.
Rygh NG Indl. s. 29, Madsen Ann. nord. oldk. 1863, s. 247.
Jfr Middendorff Aeng. flum. s. 133.
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ock det kan ibland vara svårt att bestämma, om det är tång
eller tånge som där uppträder : Tångsjön (GS 3 Ö 39 : Tången,
hvadan kanske sjönamnet i äldre tid varit osammansatt; 2 Ö 37),
Tångtjärn (1 V 32 2 ggr Vrml.), jfr no. Tang- Rygh Elven.
s. 264. I Tångasjön (2 Ö 39) har man snarast att söka sv.
dial. tånge. Någon anledning att härleda något af dessa namn
från sv. tång, fsv. pang 'hafsväxt' torde icke förefinnas. — Slutligen må nämnas, att Tången är namnet på tvänne grund i
Vätterni : sannolikt höra äfven dessa namn till samma ord som
Tången 1.
Täftaren täfstar'n (Täften Hermelin 1810, 1818, Widegren
1:303 [1818]; Täftaren Tham Link. s. 25, GS 3 Ö 36) Horns
sn, Kinds hd Og.; nära sjön Täftlången. Att dömma af de ofvan
angifna formerna är afledningsändelsen -aren ett ungt tillägg.
Jag känner intet vattendragsnamn, som påminner om det här
föreliggande, ej häller någon gammal form af detta. Det enda
nordiska ord, som formellt kommer det nära, är fda. thwft,
Dabia-).
no. teft 'lukt' (-<-- .pafti-) : isl. Doft, fsv. thayver ds.
Af utomnordiska ord erinrar jag om lat. tepor 'ljum, mild värme
ieu. *teps-tu- 2 är en to. d.', till hvilket fornir. nkymr. tes
afledning. Vårt sjönamn kan såväl från semasiologisk som
formell synpunkt föras till hvilken som hälst af dessa ord-,
grupper, livilka ju. för öfrigt mycket väl kunna vara rotbesläktade. Men det kan också hända, att härledningen är att
söka på ett helt annat håll. Är t en sjönamnet tillkommande
afledning, kunna Mitten (: Mulllayttan) ock Östen (: Ösan) järn.:
föras.
Täften, se Täftaren.
Täftlången tät'3t1a-g2gen (GS 3 Ö 36), lång ock smal sjö i
Horns sn, Kinds hd Og.; nära sjön Täftaren. Gårdnamnet
Långsbo vid sjöns norra ända visar, att sjön i äldre tid kallats
Lången, fsv. *Langer. Namnet Täftlången har den erhållit i
anslutning till Täftaren; jfr t. ex. Tislången : Tisnaren, Örlången
: Ören. Dessutom synes den ha burit namnet Täftmålen (se
följ. namn).
Täftmålen (Tham Link. s. 25) är samma sjö som Täftlången. Senare leden beror på anslutning till namnen• å- de
1)

Bohman Vettern s. 40.

2) Brugm. Grundr. 1: 686
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nära stranden belägna orre- ock Rummemåla. Gårdnamnen på
-måla liksom det enkla Målen äro ytterst vanliga i dessa trakter,
äfvensom i Smål. De innehålla fsv. mäl i betyd. 'afmätt jordstycke'. På samma sätt har sjönamnet Bovrången erhållit sin
första led på grund af anslutning till de i trakten förekommande
gårdnamnen på -bo.
Täljaren täl8jar2n (Tolgaren Hermelin 1804; Telgaren.
Tham Nyk. s. 21; Täljaren GS 4 Ö 33), lång, smal ock egendomligt formad sjö i Lerbo o. St. Malms s:nar, Oppunda hd
Sdml. Den hos HERMELIN förekommande formen med -o- beror
säkerligen på tryckfel. Jag anser, att man har att • utgå från
ett fsv. *Teelghir, utan omljud liksom minn; fno. Aspir o. a.
Namnet är bildat af ett ord motsvarande isl. telga
*telsön)
'hinn gren, lång arm', jfr ags. tel3a, m. 'kvist', mht. Mich m., zölge
m. ds.1 Namnet har afseende »på formen. Betydelsen hos sjönamnet bör snarast jämföras med den hos vattendragsnamnen Bjälken,
Gändeln, Slänningen, Snesaren, Sparren, Stockaren, Tenaren,
Stångån o. a. Flera af dessa äro, såsom synes, äfven analoga
i fråga om bildningssättet. — Besläktat är utan tvifvel fsv.
Tailghia, nu Tälje (Norr- 0. Söder-), år 1281 skrifvet Telghia,
af afljudsstadiet ta13-, som äfven uppträder i isl. talga 'skärande, karfvande' ock sv. tälja (med i-omljud). Här torde dock betydelsen vara en helt annan. Bergström Sdml. ortnamn s. 18
föreslår tilltalande att tolka namnet såsom betydande 'uthuggning i skogen'. Man skulle ock kunna tänka på en betydelse
'klyfta, däld' 1. dyl. (Södertälje är som bekant belägen i en
däld mellan höga åsar) ock jämföra fornir. dluge 'klyfta' 2. Här
kan ock erinras därom, att fht. zelga kan ha betydelsen 'abteilung des feldes, je nachdem es, besonders hej der dreifelderwirtschaft (sommer-, winter- und brachfeld) abwechselnd mit verschiedenen fruchtarten bestellt oder brach liegen gelassen wird'.
Om dessa ords släktskapsförhållanden se närmare LiUn Z. altind.
vergl. sprachgeseh. s. 80 f. samt senare Solmsen SPBB 27: 362.
Om telgja se äfven Bugge KZ 32: 27, IF 1: 449.
LidAn anf. st. Goda paralleller erbjuda de i grek. ortnamn icke
sällsynta bildningarna af roten tem- 'skära'. Med p som rotdeterminativ
ingår den i thess. Tilf.7rerz, rrip.rz, egentl. 'inskärning', namn på den
djupt inskurna Peneiosdalen, trak. Tit.r.r.upx, ställe vid ett trångt pass
(Kretschmer Gesch. d. gr. spr. s. 411).
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På långt håll besläktade såväl med sjönamnet Täljaren som med
Tälje äro möjligen sjönamnen Tolken ock Tullan.
Tiimmen täm3men2 (Hermelin 1818, GS 3 Ö 38), icke obetydlig sjö i Älghults sn, Uppvidinge hd, ock Kråksmåla sn,
Hanbörds hd Smål. : Tämshult. Om man kombinerar uttalsuppgiften med den omständigheten, att första leden i gårdnamnet
ändas på -s, kommer man till en fsv. sjönamusform *Teemir
eller *Dasmir (jfr Valen). Då man emellertid icke lämpligen bör
skilja namnet från sjönamnen Tämmern ock Tämnaren, hvilka
bevisligen haft fsv. t, återstår endast den första af dessa former.
Samma stam torde äfven ingå i Tämmsjön (GS 2 V 34 2 ggr
Boh.). Samtliga dessa sjöar äro till form ock storlek mycket
olika. Man kunde tänka på sv. tam, fsv. tamber, isl. tamr, ty.
zahm o. s. v. (: lat. domare 'kufva, betvinga'), snarast då i en
öfverflyttad betydelse 'lugn o. d.'; men en dylik härledning förefaller mig från semasiologisk synpunkt alltför konstlad, för att
jag skulle våga förorda den (se härom närmare under följ. namn).
Om emellertid namnet värkligen hade ett sådant ursprung, vore
med afseende på betydelse ock bildning Lygnern att jämföra.
Rygh Elven. s. 266 omnämner sjön i samband med no.
Temsevandet.
Tämnaren I. (för 2)Tämmern.
täm8nar2n (GS 6 ö 32), liten sjö i Österåkers sn, Åkers
skeppsl. Upp!.
täm3nar2n (teininå)l Björklinge sn 1. täm3mer2n (talizag)1
Harbo sn episcatura in] tempne 1344. [SD 5: 276], Tempner
Styffe Bidr. s. 274; Temnen Blaeu 2: 17 [1663]; Norra temnan, Söder Tämnan Karta fr. 16892; -e- Salvius Upl. s. 322; Tomnamn [eller Harbo-Siön] Tuneld s. 27 [1741]; Tämnarn Grau s.
60 [1754]; Tämnaren 1. Temnaren Hermelin 1801; Tämnaren
GS 4 Ö 30; Temnaren GS 5 Ö 30), stor sjö i Ö.-Våla o. Harbo
s:nar, Våla hd, o. Tierps m. fl. s:nar, Örbyhus hd Uppl., hvarifrån den s. k. Tämnareån kommer. Om sjöns natur se Erdmann
SGU Aa 14: 6. Den är mycket grund, har i allmänhet dybotten,
lätt upprörda vågor, som brytas mot en mängd holmar ock skär,
samt låga, mer eller mindre sanka stränder. Då Tämnarens
1)

Om a se Lll Sv. lm. I. 2: 83 f.
')Uppland I.
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vatten på grund af dessa uppgifter icke kan anses vara i anmärkningsvärd grad lugnt, kan den under Tämmen antydda
förklaringsmöjligheten synas ännu svagare. Emellertid må framhållas, att Tämnaren mycket väl kan vara en afiedning af ett
gammalt namn på Tämnareån (se öfversikten afd. Il), ock denna
har i allmänhet ett lugnt lopp (SGU Aa 36: 2).
Växelformerna Tämnaren ock Tämmern förhålla sig till
hvarandra som t. ex. Snesnaren till Snesaren.
Tärnan tä3rnan2 (Hermelin 1802, Tham Sthlm s. 15, GS 6
Ö 31) Ösbygarns sn, Långhundra bd Uppl. Trots de många,
svenska sjönamn, som äro bildade af fågelnamn, såsom Alten,
Anden, Hägern, Kräken, Svan, Ufven o. s. v., är jag något
oviss om huruvida man skall kunna ställa föreliggande namn till
det bekanta fågelnamnet tärna 'sterna hirundo'; detta namn är
dock mycket gammalt, jfr is!. Derna. Sjönamn på suffixalt
-nan, äldre -ne, -ni, äro nämligen rätt vanliga. Jag erinrar om
Alsnan, Björknan, Boman, Bräxnan, Jälnan, Lisnan, (fsv.)
Loäne, Malsnan, Oxnan. Men då en stam tcer- eller Jr- är
mig absolut obekant från andra namn på vattendrag, anser jag
det vara säkrast att härleda sjönamnet Tärnan ur fågelnamnet
tärna ock erinrar för öfrigt om Tärnsjön (GS 2 ö 34 Boh.)
samt om hvad som hos Rygh Elven. s. 267 yttras om no. älfnamnet Tenninga, vanligen skrifvet Terningaaen.
Töcken töklken (Tök Sjön Lotter c. 1750; Töcken Fernow
s. 8 [1773], GS 2 V 32), lång ock smal sjö i Töcksmarks sn,
Nordmarks hd Vrml.; genom Töcksforsälfven förbunden med
Töcksmarkssjön. Namnet på socknen, som äfven skall kallas
Tyksmark eller Tyskmark, är naturligtvis bildat af sjönamnet;
jfr 'Magen (: Ärtemark). Det förra skrifves år 1540 Tysmarka'. Samma stam ingår väl i Tyka myr (GS 2 Ö 39
Små!.). Namnet är möjligen besläktat med de under Täkern
anförda orden is!. koka, da. taage, fsv. thukna 0. S. v. Sjön är
dock icke dimmig; vattnet är ovanligt klart, så att bottnen är
synlig på 16-20 fots djup (Cederström Vrml. fiskev. nr 2035).
Törn tö4rn 2 (Förelen Lotter c. 1750, sannolikt tryckfel,
äfven återgifvet å Landtm.-cont. karta 1788; Törnen Rogberg
StyfEe Un.2 s. 148.
Uttalat med samma ö-ljud som i örn.
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o. Ruda s. 209 [1770], Wieselgren 2: 701; Törn GS 3 Ö 39),
ganska stor sjö i Vissefjärda o. Låugasjö s:nar, Konga hd Små!.
o. S. Möre hd Kim. : Törestorp, Törsbo jämte Törngöl. De
båda gårdnamnen visa, att Törnen är en falsk namnform, där
'den bestämda artikeln två gånger uppträder; jfr t. ex. Fränen
: Frö», Solnen o. a. Sjön har många uddar ock vikar. Jag anser
som möjligt, att namnet innehåller samma stam som det bekanta
Södertörn, i fsv. tid kallat Toor (1409 enl. SD NS II). Detta
är antagligen ett isl. Taur, hvilken form som bekant förekommer i Ynglingata12. Huru som hälst kan här en betydelse 'udde'
tänkas gemensam för de båda namnen. Ordets etymologi är
mig emellertid obekant. Betydelsen vore ungefär densamma som
i sjönamnen Skagern, Skarpen, Tyngeln, Tången, Udden, Viggen, jfr äfven Nösnaren. Den fsv. formen har att dömma af
gårdnamnet Törestorp snarast varit "Darin
Ett no. älfnamn Taura föres af Rygh Elven. s. 265 till no.
tauvra 'gaa og tumle, gaa vild', men kunde äfven tänkas sammanhänga med vårt sjönamn.
Dock må å andra sidan erinras om gårdnamnet Tyresjö
Österhaninge sn, Sotholms hd Sdm1.3, samt de hos Rygh Elven.
s. 280 anförda no. vattendragsnamnen på Tyr-, där dock stammen tycks vara Tyrv-, som Bagge anf st. ställer till isl. tyrvi
'fet furuved' ock som alltså skulle beteckna sjöar eller åar, hvilka
äro belägna i eller gå genom furuskog.

IJbbasjön, se Addaren.
Men, Nedre 0. Öfre, u.k3ken2 (Ucknern GS 3 Ö 36),

små sjöar i Oppeby, Horn o. Hycklinge s:nar, Kinds hd Og. Den
å GS anförda formen saknas enl. uppgift i det talade språket.
Någon värkligt gammal ock upplysande form kan man knappast
hoppas att finna, då fråga är om namn på så obetydliga
Dock må anmärkas, att ett Törestorp i Göteve sn Vg. i fsv.
tid hetat Thörnistorp (SD NS I).
Att här värkligen ett svenskt ortnamn föreligger, synes mig
troligt på grund af G. STORMS framställning i Ark. 15: 112 f.; se äfven
N. M. Petersen NTf 0 2: 71 (1833). En helt annan uppfattning uttalas
af Nor. Upps.-stud. s. 214 f.
Forssell Sverige 1571, s. 272.
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vattendrag som dessa. Till råga på olyckan står den enda
skriftform jag känner i strid med den från trakten erhållna
uttalsuppgiften. Om den förra har något skäl för sig, ligger
det, i betraktande däraf att ö- ock sjö- eller älfnamn ofta öfverensstämmal, nära till hands att sammanställa sjönamnet med fsv.
Wkn (Ukn) 2 eller Uknö, nu Oknön8, i Mälaren, Bond-Årnö sn
Uppl., samt i fsv. Vknboak (SD 4: 492 fr. 1336; Opna- s. arb. s.
432 är väl skriffel; Okna- SD 5: 76 fr. 1341) Kim. Samma stam
tycks äfven ingå i fsv. ock sv. sockennamnet Ukna, äfven skrifvet
Okna4, N. Tjusts hd Kim. Jfr gårdnamnet Uknöglo (GS 4 Ö 36.
Kim.), där i det nyss nämnda önamnet Ukn återigän uppträder.
Att n är suffixalt, är höjt öfver allt tvifvel. Om n som afiedning i vattendragsnamn se afd. II § 15. I fråga om önamnen
erinras om Eknö (GS 4 Ö 36), fsv. "Ekn; samt fsv. Aisni35, af
äldre "Alan,nu Adelsö; fsv. Ampnö8 , af äldre "Ampn, nu Amnö;
fsv. Arnö, af äldre *Ar; fsv. Solnö, af äldre *Soln, nu Solna'
norr om Stockholm; fsv. Laghnö 8, af äldre *Laghn; vidare Mjörn,
Tjörn (äldre Thiorn) o. s. v. Jag vågar ej yttra någon bestämd mening om detta antagligen urgamla ortnamns härledning. Kanske kunde man gissa på sv. dial. fsv. tik (jämte ok)
'ok', got. juk o. s. v., i hvilket fall här förelåge ett s. k. jämförelsenamn af samma art som t. ex. F(j)äturn, Kedjen, Nyckeln, Spiken o. d. Blott i förbigående erinras om gr. cci.yi
'glans' 9 j jfr sjönamnet Ljusterhöfden fsv. Liustero. Till V ug
i gr. iSypi;10 o. s. v. kan man af semasiologiska skäl icke tänka
på att föra orden. För öfrigt känner jag ingen indoeur. ordgrupp, till hvilken namnen lämpligen kunde ställas.
Jfr t. ex. Visten (: Vist), Glottran (: Glotterön) ock se för
öfrigt under Alsnan, Solnen.
SD NS 2: 547 från 1414.
Styffe Un.2 s. 281 från 1422; dock äfven skrif-vet Ökn (1423).
Omnämnt tidigast 1290, se Höjer 2: 340; år 1411 Ukna enl.
Styffe Un.2 s. 186.
Styffe Un.2 s. 281.
6) Styffe Un.2 s. 262.
I äldre tider säkert omflutet af vatten; se Solnen.
Vadst. kl. jordeb. s. 260.
Hör möjligen samman med fslav. jugE 'sunnanvind, söder' Berneker IF 10: 156; en annan härledning hos-Prellwitz Et. wb. (jfr Thumb
IF 14: 344).
Se Froehde Bezz. Beitr. 21: 192.
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Udden ud4den (Hermelin 1808, GS 1 V 31), liten sjö i
Gräsmarks sn, Fryksdals hd Vrml., vid sjön Rottnens norra
ända : Uddheden. Namnet innehåller det i nordiska ortnamn
vanliga sv. udd, hd. oddr m., hvilket är grundord till udde,
isl. odde liksom t. ex. isl. rim 'rem' till rime 'landremsa' (se
Remmen) eller t2ng 'tång' till tange 'landtunga' (se Tången); jfr
äfven Skagern, Skarpen, Viggen samt äfven Törn. Kanske föreligger här dock akcentväxling? För öfrigt erinras om de just
i Vrml. förekommande Uddetjärn (GS 1 V 32, 2 V 32).
.
Ufven möjligen u.4ven1 (GS 4 Ö 36), mycket liten sjö i
Odensvi sn, S. Tjusts hd Kim. Namnet innehåller snarast
fogelnamnet uf, isl. Ufr. Jag erinrar för öfrigt om Ufvasjön
(GS 3 Ö 38).: Ufvahult, Ufvanäs Älghults sn Smål. Dessa
gårdnamn tyda närmast på ett enkelt sjönamn, Uve. Vidare
erinras om älfnamnet Ufvan i Ekshärads sn, Älfdals hd Vrml.,
samt om no. älfnamnet Uva, hvilket Rygh NG 14: 169 anser kunna
komma af fogelnamnet. I fråga om betydelsen må jämföras
sjönamnen Alten, Anden, Hägern, KråkEgi, Svan, Tärnan samt
beträffande älfnamnet Ufvan om fno. älfnamnen Hauka, Kråka,
Tita o. a. Jfr äfven Ugglesjön : Uggletorp (GS 2 Ö 34).
Ugglesjön, se Ufven.
Uggsjön, se Ygden.
Ulframen uPvrahnen (Gram s. 400 [1754], GS 3 Ö 31),
liten sjö i Ramnäs sn, Snäfringe hd Vstml.; nära Djup-, Gran-,
Stenramen. Om senare leden se Ramen. Första sammansättningsleden är sv. ulf, fsv. ulver, isl. ulfr, ty. wolf o. s. v.; se
närmare Ulfven.
Ulfsalen ul3vsa2len. (GS 2 Ö 40), liten sjö 'i Asarums sn,
Bräkne hd Blek. Om första leden se Ulfven, om den andra
Salen, Upp-, Vassalen.
Ulfven ul4ven2 (GS 1 V 31), liten sjö i Gräsmarks sn,
Fryksdals hd Vrml. På grund af namnet å den bredvid liggande
gården Ulfsjön kan man misstänka, att sjönamnet uppstått genom
ellips af ett äldre "Ulfsjö. Djurnamnet ulf ingår äfven i sjönamnet Vristulfven ock i Ulfsjön (Ulfva-, Ulfve-)3, Ulftjärn
Namnets uttal var min meddelare från orten obekant.
Enligt två uppgifter.
GS 2 Ö 40, 3 Ö 40 : Ulfvespluttla, 2 Ö 39, 3 Ö 39 : Ulfsmåla, 2 ggr, 2 Ö 34, 1 V 32 2 ggr: Ulfverud.
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V 31, 2 Ö 31), no. Ulven Buskerud Nge, no. älfnamnet
(Rygh
Elven. s. 285); vidare i sv. sjönamnet Ursten (±-*ITLfsUlva
Det
af Rygh Stud. s. 51 omtalade no. fjordnamnet Ylfir
tEern).
har sannolikt en svensk motsvarighet i det sjönamn, som efter
allt att dömmal ingår i fsv. sockennamnet Ylvisrym (1351)2,
nu Ölsremma Vg. Formen Ylisrem (1540) gör emellertid, att
jag under Ölen äfven framställt den mera svaga möjligheten,
att man här har att göra med ett sjönamn Ylir. Från Tyskland erinras om de vanliga fht. namnen Wolfaha, Wolgis)pah,
hvarom se närmare Förstem. 2: 1572 f. För öfrigt erinrar jag
om det utom det grekiska moderlandet vanliga flodnamnet AUxoq3.
Af det likabetydande varg, fsv. varger, isi. vargr bildade sjönamn äro sällsyntare : Vargsjön (GS 1 V 32 Vrml.), Vargtjärn4; jfr äfven Vargsundet (2 Ö 36) samt y.-fsv. gårdnamnet
Wargback (Dipl. dalek. 1: 221 fr. 1513). Föga troligt är, att
ordet ingår i de no. älfnamnen Varga ock *vergja, om hvilka
se Rygh Elven. ss. 291, 294 f. Att ordet varg uppträder i ortnamn så ytterst sällan! förhållande till uff, beror till en del därpå,
att det förra hade en utpräglat nedsättande betydelse5, hvilket
däremot icke var fallet med det senare. Af denna anledning är
också — Såsom äfven af andra författare framhållits — ulf
nästan uteslutande använt i personnamn. Äfven i dagligt tal
undvek man som bekant ordet varg .ock begagnade i stället
jämte det vanliga ulf omskrifningar såsom gråben o. d.; jfr
Dybeck Sv. vallvisor o. hornlåtar v (1846): »Kallar du mig
varg, så blir jag dig arg (d. v. s. fientligt stämd mot dig).» Att
varg ej uppträder i de enkla vattendragsnamnen, har emellertid
hufvudsakligen sin grund däri, att dessa i allmänhet äro äldre
än den tid, då det gamla ordet varg 'missdådare, fiende' började
användas som djurnamn. Om sjönamnet Ulfven är äldre än
sammansättningen Ulfsjön, böra med afseende på bildning
ock betydelse för öfrigt jämföras t. ex. Bjnren, Björn, Galten,

(GS 1

2) Styffe Un.2 s. 109.
Se under Ölen.
Fick Bezz. Beitr. 22: 68. Det grek. ordet är som bekant etymologiskt identiskt med germ. *ty.o1fa- <— lee. vleos.
GS 1 V31 Vrml., 3 ö 31 Vs tml.
Jfr de isl. betydelserna 'tjuf, röfvare, fredlös person (vargr i
v122)'.
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Geten, Hjorten, Igeln, Oxen, Uren. Men intet Vargen är uppvisat.

Ullen.
ullen (Ulnen Hermelin 1808, Cederström Vrml. fiskev.
nr 1581 [jämte Ullen]; Ullen GS 1 V 32) Arvika sn, Jösse hd
Vrml.
(Stora o. Lilla Ullen GS 1 Ö 31), två sjöar i Råda
o. Gustaf Adolfs s:nar, Älfdals hd Vrml. : Västra o. Lilla Ullen,
Ullsjön, tillsbärg (vid sjöarna belägna gårdar). Stora Ullen
tycks vanligen benämnas Storullen, »Stomi», i äldre tid äfven
Degerullen, Lilla Ullen kallas Minnen, »Lelf2.1». I nordväst är
sjön Varmullen belägen.
Då vi nu skola söka att bestämma dessa sjönamns härledning', ha vi först att tillse, hvilka vattendragsnamn för öfrigt
böra indragas i diskussionen. De äro följande: Ullvättern i
Vrml., Stora o. Lilla Ullvattnet (GS 2 V 32) Östervallskogs sn
Vrml., Ulltjärn (1 Ö 31 Vrml.), Ullfjärden, vik af Mälaren,
hvarom mera nedan, Ullerörsälfven (fsv. in ampne Wllwrorh
SD 1: 605 [1282]), jämte Tingvallaälfven fsv. namn på Klarälfven : Ullerud, fsv. Ullro, hvilka namn äfvenledes nedan
afhandlas, fno. älfnamnet u112, fsv. sockennamnet WIleesio, nu
unasjö, Kinds hd Vg. (SD 3: 158), hvilket ursprungligen varit
ett sjönamn, som burits af någon bland de vid Ullasjö by belägna
småsjöarna, knappast däremot fsv.. (i) w1eifwe3, nu Ullälfva
eller Ullälfven, gård i Örtomta sn Og.
Om vi nu utgå från Ullvättern, anser jag det vara säkert,
att i detta sjönamn föreligger gudanamnet uli,fsv. Ulder,
Ullr, detta på grund däraf att i närheten en sjö Frövättern är
belägen. Men Ullvättern är etymologiskt att sammanhålla med
Ullvattnet.
Nu närmast några ord om det för oss viktiga sockennamnet
Ullerud. Detta skrifves i VGL 1 VK Ulr öö 4, år 1347
vuxens SD 5: 662, år 1440 Nidhra, Öffra Wllarö5. Det lider
Det första namnet är dock på grund af formen Ulnen hos
HERMELIN att betrakta som osäkert.
Rygh NG 3: 188, Elven. s. 285.
SD NS 2: 860 från 1414. Detta namn hör kanske till got.
wulan 'sjuda' (se denna art., slutet).
5) Styffe U11.2 8. 149.
Schlyt. VGL, jfr Reg.
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intet tvifvel, att icke detta namn ursprungligen tillkom den stora
ii, som bildas af Klarälfven ock sjön Lusten ock vid hvilken
Nedre Ulleruds kyrka är belägen. Namnet ullar ø kan mycket
väl betyda '(guden) Ulls ö". Jag anser, denna förmodan upphöjd till visshet genom befintligheten af fno. ullarey, nu Ullens
Skjeberg Nge, hvilket namn antagligen ursprungligen betecknade hela den västligaste halfön i pastoratet, där nu Ullero
socken ligger, ock som af 0. Rygh hos Munch o. Kjcer"Norrone
gude- og heltesagn s. 205 härledes från gudanamnet Ull. Vidare
erinras om fsv. Oodensöö, ö i Segerstads sn Vrml. (1500)2, no.
Onso, fno. 65insey3, de nära hvarandra belägna no. Thorsoen
ock Nomen (Njar5ey)4 i S. Trondhjems amt, vidare Frösöö
(1429)5 i Storsjön kl., nu Frösön (:Frö), många andra att förtiga. Jag föredrager denna härledning framför en annan, som
ock kunde vara tänkbar, nämligen att önamnet vore bildat af
en annars icke uppvisad benämning på Klarälfven: "ull =
älfnamnet Ull; jfr Bolmsö : Bolmen, Hallarsö : Rallaren,
Hälgö : Hälgasjön, Ifveö : "Ive (nu Ifvösjön) 0. 8. v. I detta sammanhang må framhållas, att det ofvan anförda »in ampne ulleerforn» (1282) säkerligen icke innehåller ett själfständigt namn på
älfven, utan Ullterorh bör här snarast uppfattas som en genitivform
af det nämnda UllEero, alltså som uppkommet ur ett *Ullcereear
aalf 1. dyl. I detta sockennamn, fsv. Ullutro, ha vi sålunda
gudanamnet Ull uppvisat.
Om vi nu därefter öfvergå till sjönamnet Ullen, framställer
sig den frågan, om från annat håll något fall är känt, där ett
gudanamn uppträder i svenska osam man satta sjönamn. Jag
erinrar då om hvad som ofvan yttrats om sjönamnen Allgunnen,
Toren ock Tynn. Det sistnämnda torde dock böra betraktas
som ganska osäkert; emellertid tala de — betraktade tillsami) Så äfven Lundgr. Språk!. int. s. 72. Påfallande är visserligen
den i VGL förekommande skrifningen med D; dock kan den icke göra
etymologien om intet, då här gammal grammatisk växling är tänkbar. Jfr
den äfvenledes möjligen inkorrekta skrifningen Virmilskogher för Veermil- (se Värmeln).
2) Vadst. kl. jordeb. s. 214.
Munch o. Kjmr Gude- og heltesagn s. 218.
Munch o. Kjaer Gude- og heltesagn s. 205.
5) Styffe Un.2 s. 379.

XX. 1

Ullen—Ullvättern.

675

mans — onekligen för den uppfattningen, att de bildats af
gamla gudanamn. Hvad slutligen de öfriga mindre sjöarna ock
tjärnen beträffar, som bära med stammen
begynnande namn,
erinrar jag särskilt om STEENSTRUPS under Alguten citerade uppgift, att det hufvudsakligen är småsjöar som bära gudanamn.
Emellertid är den här föreslagna tolkningen af sjönamnet
Ullen icke utan sina svaga punkter. STEENSTRUP har i sitt
ofvan berörda arbete med styrka framhållit, att älfvar eller
floder icke erhållit namn af mytisk innebörd. Skulle detta påstående vara riktigt, kan icke det fno. älfnamnet Ull sammanhållas med våra sjönamn; men det torde å andra sidan kunna anses
ometodiskt att skilja dem åt, så mycket mer som de värmländska ock norska vattendragsnamnen annars erbjuda synnerligen
stora öfverensstämmelser. Ehuru jag alltså icke bestämt vågar
förneka riktigheten af STEENSTRUPS teori, tillåter jag mig uttala
mina tvifvel på dess hållbarhet. Rent a priori sett förstår man
icke någon anledning till en dylik differens, ock hvad man
känner från andra håll talar direkt mot att en sådan existerat.
Så betviflar jag t. ex. icke, att Hälgeån, Hälgaån betyder 'den
heliga ån'. Om nu emellertid de nämnda sjönamnen värkligen hafva sin grund i gudanamnet Ull må framhållas, att de
flästa dylika namn uppträda i Värmland. Därmed torde jämföras förhållandet med gudanamnet Tyr, som i sjönamnen har
sitt hufvudsakliga stamhåll i Närke.
För den händelse att Ullfjärden, en vik af Mälaren', anses
böra till sin härledning skiljas från öfriga namn på ull-, vill
jag till ledning för bestämmande af dess etymologi nämna, att
den har ett rent ock klart vatten, hvars färg skarpt sticker af
mot Mälarens grumliga böljor 2.
För ett eller annat af de anförda namnen särskilt fsv. Ulmiv-, tänker man snarast på släktskap med fht. wulan 'sjuda,
koka' i afljudsförhållande med isl. vella 'koka', fht. wallan
'sprudeln', ags. wylm, fåt. walm o. s. v.
Ullvättern uPvät2tern eller (efter det i trakten gängse uttalet) urvet2tern (Alvetan) (Ullvettern, -w-, Ull-Wettern Lotter
Jfr Salvius Upl. s. 226 [17411
Jfr Törnebohm SGU Aa 8: 12, Gumwlius o. Paykull anf. arb.

16: 5.
Sv. landsm. XX. I.

43
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c. 1750, Fernow s. 14 [1773], GS 2 Ö 32; Ulfwettern ngn gg
i äldre hdskr.,), stor sjö i Bjurtjärns sn, Karlskoga bärgsl.
Vrml. : Ullvättern, Ullvätterstorp; nära sjöarna Alk-, Frö-,
Öjevättern. Gården Ullvättern skrifves år 1590 Ullevettern2,
år 1612 Vlewätthern Ullvätterstorp år 1590 Ullvetterstorp 3,
1613 Vuewettztorp4. På grund af den närliggande Frövättern
är det sannolikt, att första leden är gudanamnet U115; se utförligare under Ullen. Gårdnamnsformerna på ull- tyda snarast på
genitivformen af detta ord Ulla(r). Senare leden är — trots
det i trakten gängse uttalet med e — säkerligen identiskt med
sjönamnet Vättern ock betyder sålunda 'vattnet' (se närmare
Alkvattern).
Ulmen (Lex. 5: 318) Odensjö so, Sunnerbo hd Smål., är ett
af de många tryckfel (här för Unnen), hvaraf det citerade arbetet
vimlar, särskilt då fråga är om sjönamn; vid sidan nämnes
Bolmen.
Ulnen, se ullen.
Unan, Öfre o. Nedre, u3nan2 (GS 5 Ö 33), två små sjöar i
Lästringe sn, Rönö hd Sdml. : Unovik. Namnet hör säkerligen
till samma rot som isl. una 'vara nöjd, trifvas', got. (un)wunandso. s. v. Jfr fno. gårdnamnet Unelmr, no. Unum, hvilket Rygh
NG 3: 238 anser kunna stå i förbindelse med nämnda ord, samt
(?) fsv. ortnamnet unte (SD 3: 84 fr. 1312). Någon kunde äfven
tänka på det i Helg. Hund. I förekommande i unavEigum, men
detta namn bör utan tvifvel betraktas som allegoriskt 6. Ej häller
hör det isl. bäcknamnet Unulgekr hit, det är nämligen enl.
Kålund Hist.-top. beskr. 2: 238 sannolikt identiskt med namnet
Unalåkr å den bäck, som utgjorde sydgränsen för Une den
danskes landnam.
Möjligen föreligger i vårt sjönamn en konkretare betydelse
'skön, strålande' 1. dyl.; jfr de rotbesläktade fsax. vanum,
Enl. uppgift af docenten G. KALLSTENIUS.
Norask. ark. 2: 443 (möjl. normaliserat).
4) Norask. ark. 2: 692.
Norask. ark. 2: 688.
Jfr Lundgr. Språkl. int. s. 69, Hednisk tro s. 12. Af ortnamn,
där namnet säkert ingår, må särskilt fsv. Ullawi, nsv. Ulla-. Ullevi
framhållas.
Jfr från samma dikt de analogt uppkomna Arasteinn, Frekasteinn, Logafj211, Brandey, Stafnsnes; se närmare Bugge Helge-digt.
s. 124.,
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venus o. s. v. (se Vänstern). För öfrigt hänvisas i fråga om betydelsen till Lusten.
Unden.
1) un4den, af allmogen uttalat viihn» (Unnen General Landkort öfv. Vg. o. 1688, Lindskog 4: 116 [1814]; Unden Tuneld
s. 170 [1741], Lotter o. 1750, Hermelin 1807, GS 2 Ö 34), mycket stor sjö i Undenäs, Tivedens m. fl. s:nar, Vadsbo hd Vg.
: ,Undenäs, Undenäsbotten, Undevi. Sjönamnsstammens fsv.
form visar oss det gamla namnet å Undenäs socken : Wndede
(SD 5: 587 fr. 1346), Vndadhes sokn (SD NS 1: 685 fr. 1407)
o. s. V.
2) i sammansättningarna isunden samt *Bärg-, *Kol-, 'Käll-,
Linunden m. fl.

Hit höra för öfrigt sjönamnen Unnext. (med akc. 2), Undsjön
(GS 3 0 34 : Und, Undstorp), hvilket senare namn är särskilt
viktigt, därför att det på grund af gårdnamnet Und visar sig
vara sammansatt med ett enkelt sjönamn, som måste anses vara
identiskt med Unden (jfr Äg af fsv. sjönamnet *Agh, nu kgsjön Dalarna, med samma betydelse; se kjen); vidare de hos
Rygh NG 3: 278 anförda no. sjönamnen på -unden, fno. -undr,
t. ex. Vermundr, fno. älfnamnet Undl, Snorra-Eddans U5r.
Dessa namn höra till is!. unnr, ags. Sr5, fht. undia f. 'bölja'2.
Med afseende på betydelseutvecklingen 'bölja, våg vatten, sjö'
kunna jämföras sv. sjö, där båda betydelserna uppträda 3, no.
vaag, som äfven förekommer som sjönamn 4. I fråga om betydelsen 'vattnet, sjön' jfr för öfrigt t. ex. under Alven, Laggaren, Maren, Naten ock Vättern. — Sjönamnet Unden uttalas
nu med akc. 1. Att dömma af sockennamnet Undedhe har
dock den fsv. formen snarast lytt 'Unde, ej *Under, ock är sålunda identisk med den, som måste förutsättas för sjönamnet
Unnen. Jfr Färgen 1, som nu uttalas med akc. 1, men utgår
från ett ä. *FEerghe (: Fa3rgharydh).
Rygh NG 3: 373.
Att lat. unda med KLUGE värkligen bör direkt sammanställas
med dessa ord, torde icke få anses afgjort; jfr t. ex. Uhlenbeek IF
13: 215. Se äfven Hellqu. Etymolog. bemerk. s. Ix ock där citerad
litteratur.
Jfr Vendell PPm. s. 330.
Rygh NG 2: 99. Jfr Tångaren.
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Ungen ag4gen (tollyzn) (Grau s. 491 [1754], Hermelin 1801,
GS 3 Ö 30) Norbärgs sn, Norbä,rgs bärgsl. Vstml. : Ungsbo.
En sjö Ungen finnes äfven i Buskerud Nge. Jag erinrar äfven
om Ungsjön (GS 4 Ö 33 Sdml.). Uttal ock gårdnamn visa hän
på ett fsv. *Unger. Om namnet hör till adj. unger, vet jag ej,
hur man har att tänka sig betydelsen; jfr emellertid sjönamnen
Nyen, Nylingen samt det isl. mytiska älfnamnet G2mul (fem.
till gamall 'gammal').
-num
unanen2 (Arrhenius Dissert. de Smol. s. 43 [1719], Lotter
c. 1750, Rogberg o. Ruda s. 444 [1770], Hermelin 1809, GS 1
Ö 38), rätt betydlig sjö i Unnaryds sn, Västbo hd Smål. Unnaryd skrefs år 1337 Wndarydh (SD 4: 565). Detta namn är bildat
af sjönamnet *Uncle som Feergarydh : *Peerghe (se Färgen)... Det
är identiskt med Unden ock betyder 'vattnet, sjön'. Jfr (den i
närheten belägna) Jällunnen.
se Unden 1.
Uppdämpen, om uttalet se nedan (GS 1 Ö 31) Rämens an,
Filipstads bärgsl. Vrml. Jag har icke erhållit någon uppgift
om uttalet; men tager för gifvet, att allmogens uttal är Opp-,
icke upp-1. Dock har jag placerat artikeln på u-, emedan den
enda form, jag känner af namnet, så stafvas. Senare leden är
att sammanhålla med gårdnamnet Dämpen (GS 4 Ö 33 Sdml.)
ock hör sannolikt tillsammans med no. daamp ock domp m.
'fördjupning, hål i jorden'; jfr Dolpan, liolpen o. s. v. Första
leden innehåller adv. upp, opp, fsv. up, op; jfr sjönamnen Uppsalen, Uppsjön (GS 2 0 37, 1 V 32), Upptjärn (1 V 31), fno.
Uppsio2, nu Oppsjön Hällesjö sn Jmt1.3, vidare Opplunnen,
Opplången, Oppåsen. Advärbet har i ortnamn betydelsen 'högt
liggande'; se Opplunnen. Jag erinrar t. ex. om läget af gården
Uppåkra Vallsjö sn, Västra hd Smål,. samt af kyrkan i Uppåkra an, Bara hd Skå., år 1444 skrifvet Opagher4.
Upplanden, se Opplunnen.
Uppsalen up3psa2len eller op3psa2len(?).
1) (GS 1 V 375), liten sjö i Seglora sn, Marks hd Vg.
1)
5)

Jfr Opplunnen.
NGL V. 2: 830.
Namnet skrifves där Up-.

2)

NGL 2: 491 fr. o. 1273.
Styfee Un.2 s. 58.
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2) (GS 4 Ö 351), liten sjö i Ukna sn, N. Tjusts hd Kim.
: Uppsalebo.

Om förra leden se Uppdämpen, om den senare Salen. Jfr
för öfrigt ortnamnet Uppsala, fsv. upsaia, samt det vanliga no.
gårdnamnet Upsal, fno. Uppsalir 2.
Uppåsen, se Oppåsen, Oppäsen.
Uren u3ren2, af den älsta generationen bland traktens allmoge uttalat u3er2n eller u4rn (Sudermanl. [karta] 1625, Tham
Nyk. s. 16, GS 4 Ö 33, SGU Aa 24: 78), långsträckt sjö i Forsa
sn, Villåttinge hd Sdml. Sjönamnet är dock belagt betydligt
tidigare än 1625, nämligen såsom ingående i fsv. gårdnamnet
ursnEes (SRP nr 1617 från 1381). Detta visar hän på en enstafvig sjönamnsform Ur. Namnet innehåller det gamla nordiska ordet dr = ags. fht. ar 'uroxe'. Med afseende på bildning ock betydelse kunna jämföras sjönamnen Bjuren, Björn,
Galten, Geten, Hjorten, Oxen, Ulfven. Däremot visar den nuvarande uttalsformen tillbaka på ett fsv. 'Gro, hvilket — om
formen är gammal — vore en n-stamsutvidgning af lir, af samma
art som fsv. "Gåse 'gåssjön' (se Gåsen), *.kiipte 'svansjön' (se
o. s. v. Emellertid torde det vara tryggast att hålla sig
till gårdnamnets vittnesbörd. Fsv. *er är alltså ett slags 'järnförelsenamn', som hos ett nomadfolk mycket väl kan ha uppkommit, ' äfven om uroxar aldrig förekommit i Södermanland;
som nedan omtalas, ha lemningar af detta djur icke anträffats
högre upp än i Östergötland.
Samma ord uppträder antagligen i Urasjön (GS 3 Ö 38)
: uranäs, Älghults sn Små!.; härför talar, att den bredvid liggande sjön kallas Kiasjön: Kianäs : fsv. kip, sv. kid3. Vidare
förekommer kanske samma ord i Ursjön (GS 1, V 38 Hall.).
Mot att det skulle ingå i Ursjön (GS 3 Ö 32 Vstml.) ock Ursen Säfsens sn Dal. (<-- *Ursio?) talar i någon mån, att man af
uroxen ej funnit lemningar högre upp än i östergötland 4. I de
Namnet skrifves där som andra dylika namn Up-.
Jfr Rygla NG 1: 138 m. fl. st.
8) Se Kedjen (slutet).
4) Lönnberg i Upp). 1: 125. Jag utgår då naturligtvis från
den uppfattningen, att Ursjön snarast betytt 'sjö, vid hvars stränder
urar uppehålla sig' 1. dyl. Emellertid kan ett Ursjön mycket väl vara
utbildat af ett jämförelsenamn *Ur.
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två senare namnen har man kanske att söka isl. ur5 o. s. v.
'stenmark', hvarom se under Oren. Säkert hit torde däremot
sockennamnet Urebsa Bonga hd Små!. höra; det skrifves under
medeltiden Urasa. Af sockennamnet Urshult Smål, känner jag
inga gamla former, det synes ej ha varit omnämnt under medeltiden. Emellertid bör det antagligen också sammanhållas med
här anförda, med djurnamnet ur sammansatta ortnamn. Jfr af
andra namn på -hult, däri djurnamn ingå, de af Hellqu. Ark.
17: 72 uppräknade. Det motsvarande fht. tim ingår i flod- ock
ortnamnet Uraha samt i ortnamnen Urbah, nu Auerbach, ock
Urbruoh (se Förstem. 2: 1442 f.). — Sjönamnet Uren är säkerligen mycket gammalt; dock erinrar jag därom, att ännu Adam
af Bremen (-1- 1077) omnämner uroxen som förekommande i Skandinavien, där enligt hans uppgift fångats två slags vildoxar
»uri» ock »bubali».
Allt annat än sannolikt anser jag det vara, att namnet bör
sammanhållas med det nord. ordet år 'duggrägn' (i y.-nsv. blott i
uttr. 'i ur ock skur'), som är nära besläktat med lit. jiirös ock
jtirios 'haf, i sht Östersjön; »haff»', Jtira biflod till Memel', gr.
ot3pov o. s. v.2. Sjönamnet skulle emellertid i så fall snarast
betyda 'vattnet, sjön' (jfr Unden o. s. v.); men som sagt bör
denna härledning snarast afvisas.
Ursten u3rste2n (»u2,sten» med — om jag fattat uppgiften
rätt — långt u ock e; Ursten GS 3 Ö 30; skrifves stundom
Usten enl. lektor E. BRATE), liten sjö i Norbärgs sn o. bärgsl.
Ystad. Detta namn är utan tvifvel att, såsom lektor BRÅTE
skriftligen föreslagit, tolka som ett gammalt *Uifs-ttern, sammansatt med djurnamnet uff, hvarom se Ulfven, samt den obrutna
form af det gamla nord, ordet tjärn, som ingår i fsv. Diwpatema, nu Djupkärra, likaledes i Norbärgs sn (: Djupen 5) samt
i Trantern (se d. o.) ock Fagertärn. Det no. älfnamnet Usta i
Hallingdalen 3 torde alltså ej vara besläktat.
Usken us4ken (4,91can) eller enl. annan uppgift us3ken2
(Nohrborg Beskr. öfv. Lindesb. s. 39 [1761], Hermelin 1803, GS
2 Ö 32, 31) Lindes sn, Lindesbärgs bärgsl. Vstml. : UskevGrienberger PBB 21: 209 f.
Om denna ordgrupp se närmare Persson Wz. s. 86, Fick,
2: 271.
Rygh ithj. VSS 1891, s. 234.
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boda, Öskebohyttan, Öskevik (vid en närbelägen sjö). Sjön är

mil lång samt har stora täcka holmar ock leende stränder,
hvarför den ock betecknats som »Europas vackraste insjö)». Den
förstnämnda gården skrifves i 1539 års skattelängd Uske- I.
Öskaboda 2, 1571 o. 1591 Uskaboda 3. Öskebohyttan kallas
år 1587 öskebohytte4, Öskevik skrifves år 1567 Öskiovik5,
1587 öskewiiok 4. I den citerade handlingen från 1587 är
tydligen tecken för ö-ljud; jfr N6ige 'nöje'. I Norask. ark. 3: 3
uttalar Jorn JOHANSSON den meningen, att i de i trakten förekommande namnen på -boda nybyggarens namn ingår som första
sammansättningsled. Detta är utan tvifvel fallet med åtskilliga
af dem; men säkerligen icke med Uskeboda. Här föreligger
i stället ett af de synnerligen talrika namnen på -boda, där
första leden är ett sjönamn (se öfversikten, afd. III). Växlingen af
u- ock ö-former anser jag bero därpå, att jämte sjönamnsstam men
Usk- funnits ett af denna aflett ånamn *Yskia --> *Oskia6; jfr
de fno. älfnamnen Fylja, Ger5a, G165å, Gr-ta, Lisa, Senda
o. s. v. Hvad detta namn betytt, torde numera icke vara lätt
att finna ut. Det bör väl sammanhållas med den fao. älfnamnsstammen Usk-, Osk-, hvilken BUGGE hos Rygh Elven. 8. 340 f.
anser kunna föras till åsk 'önskan' : *öska kunde enligt honom
betraktas som den älf, där så mycken fisk finns, som man önskar
sig, eller (med tanke på no. husketein, af 6skateinn 'trollstaf)
den älf där öfvernaturliga väsen drifva trolldom.
Säkerligen hör namnet icke, såsom V. E. Öman Nerikes
alleh. 1899, nr 89 antager, till en »allmäneuropeisk» stam isk,
ask, usk 'vatten 7'.
Uspen u.s4pen 8 I. enligt annan uppgift us3pen2 (Uspen Lex.
6: 111; Uspensjön GS 1 V 36), vacker sjö i Skallsjö sn, Vättle
hd Vg. På någon gammal stam usp- är ej att tänka. Med
3/4

Sv. Dagbl. 1904, nr 200, s. 2.
Norask. ark. 3: 3; å detta ställe dock möjligen normaliserat.
Forssell Sverige 1571, s. 84, Norask. ark. 1: 552..
5) Sv. riksdagsakter II. 1: 157.
Norask. ark. 3: 443.
*Oskia : öskiovik : Usken = Syrkia : Hyrkiotorp : Horken;
jfr fsv. älfnamnet Ryskia (i Ryskiomadhum) : Rusken.
Om iriska usce (stam ut-sk-) se Fick, 2: 269.
Uppgift om akc. 1 har jag mottagit från två olika håll, bl. a.
af en i socknen uppvuxen allmogeman.
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tanke på namnet U(r)sten (<--• =stäm) ofvan ligger det nära
till hands att äfven här se en sammansättning ock hälst — såsom jag hört prof. LIIÅN framkasta — med djurnamnet ull'
(se tifven). Ytterligare ledning tror jag lemnas af namnet å
det vid sjön belägna Högsboholm (så uttalat äfven af allmogen).
Skulle icke här kunna föreligga en ombildning af ett obegripet
Uspoholm. af *Ulfsbo, hvilket snarast utginge från ett *Ulfsbotten-, jfr nsv. Spa(de)bo af fsv. Spaärebon +. .botn, hvarom se
utförligare under Fillbon. Om sjön hetat Ulfsbotten, hvilket jag
anser sannolikast, har detta blifvit U(1f)sbon (Uspon) såsom
Tibotn blifvit Tibon, ock denna form har på grund af akcentförskjutningen eller i analogi med andra sjönamn öfvergått till
Uspen. Jfr Torskabotten, Vassbotten.
Namnet står alldeles enstaka, ock man bör därför icke här
söka någon afsides liggande etymologi; för ett dylikt tillvägagående varnar i öfrigt den härledning, som ofvan framställes
af det vid första ögonkastet lika obegripliga Ursten.
Usten, se Ursten.
Utlången.
'1) uhlogNen (Hermelin 1818, GS 4 Ö 37), lång ock smal
sjö i Hjorteds m. fl. s:nar, S. Tjusts hd Klå.
2) (Hermelin 1818) i samma sn; se Ytlången.
Om senare leden se Lånen. Adv. ut har i äldre ortnamn
betydelsen af något söderut eller längre ned beläget, t. ex. Utkumlal. I föreliggande fall syftar namnet säkerligen därpå,
att båda sjöarna äro belägna på socknens utkanter eller gränser 2.
Jfr Yttern samt — med motsatt betydelse — Uppdämpon.
Fsv. *Utrygger är ett sjönamn, som jag anser mig med
full säkerhet kunna uppkonstruera på grund af de i Valdemar
jordebok från Tönnersjö hd Hall, anförda namnen utrugs
mes ock utrugs kiee1ds33. Namnet innehåller det sv. adj. otrygg,
hvars no. motsvarighet ingår i no. Utrygsvandet Buskerud Nge.
Jfr med motsatt betydelse de under Tryen anförda Tryggtjärn
(GS 1 V 33 Vrml.), fsv. Thrygga ana Jtl. (1412). Med afseSe K. IL Karlsson Sv. forum.-för. tidskr. 10: 41.
Jfr t. ex. ish ntbn., tteng, ttgar6r (t. ex. i ttgar5edoki), utm2rk, ittey o. d.
3A Se Sehlyt. \TGL s. 591.
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ende på betydelsen af *Utrygger kunna jämföras 111ern, Låkan,
Parsen ock därunder omtalade namn.
Utterkalfven ut3terkal2ven (GS 5 0.32), liten sjö i Salems
ock Grödinge s:uar, Svartlösa hd Sdml.; vid norra ändan af sjön
Uttran; se för öfrigt Kalfven 24.
Uttern, se Yttern.
Uttran ut3ran2.
1) (Hermelin 1802, GS 5 Ö 33, 32) Salems ock Grödinge
sinar, Svartlösa hd Sdml. : Uttringe; af somliga kallad Uttringesjön. Namnen äro viktiga därför, att de visa oss, hurusom de
ofta mycket svårförklarliga gårdnamnen på -inge ock -unge
stundom kunna vara afledda af sjönamn, hvarvid suffixet -ing
I. -ung visar sig uteslutande tillhöra gårdnamnet. Möjligen har
man att som mellanled tänka sig ett släktnamn eller »klannamn» Utrungar, 'männen från sjön Uttrans stränder'''. Uttringe skrifves år 1362 i Utrungum (SRP nr 561), 1480 Ytrynge2, år 1538 Utringe8. För öfrigt växla skrifningar med
u ock y, hvilken växling möjligen beror på suffixafljudet -ingock -ung-. Analoga fall, där gårdnamn medelst samma afledning bildats af vattendragsnamn, äro t. ex. fsv. Lmstrunge :
Lästern, nsv. Valinge : fsv. *Vale (se Yalingen); se Flellqu.
Ortn. på -inge s. 244 f. På samma sätt uppkomna äro t. ex.
de ty. ortnamnen Bodungen vid floden Bode, Madelungen vid
Madel, Tyrungen vid Tyra4.
2)..(Uttran Hermelin 1802, Tham Sthlm s. 192; Uttransjön
GS 5 0 31) Närtuna sa, Långhundra hd Uppl.
Enl. Tibell anf. arb. skulle den nämnda gården Uttringe ha
sitt namn på grund af dess läge på yttersta gränsen af Salems
socken. Det är emellertid tydligt att, såsom ofvan antagits,
Uttringe är en afledning af Uttran, så mycket mer som detta
sjönamn äfven å annat ställe uppträder. Detta är oblik kasus
af ett fsv. Utre, *Otre, hvilket innehåller djurnamnet utter, fsv.
uter, oter, isl. otr ock sålunda på modernt språk kan återSe närmare Hellqu. Ortnamn på -inge s. 246.
Enl. handling anförd af Wilhelmina af Tibell Uttringe o. Bönfinge s. 9.
Enl. handling i anf. arb. s. 12.
Se Förstem. 2: 836.
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gifvas med 'Uttersjön'. Jfr uttersjönl, Ottersjön2, Uttergöl
(GS 3 Ö 38), no. Ottertjernet3, vidare gårdnamnen Ottersio
(1410 enl. SD NS II) Jtl. ock Vtterbäok (1636)4 Vrml., fht.
Oteraha, ty. Otterbach3 o. s. v. Med afseende på an-formen
erinras ond t. ex. sjönamnen Alsnan, Kornan, Kumlan, Muskan,
/Utan. Särskilt det sistnämnda bör märkas, alldenstund det äfven
innehåller ett djurnamn, nämligen isl. elptr 'svan' ock sålunda
betyder »svansjön». — Ordet utter är som bekant identiskt med
gr. fj3po; 'vattenorm', sskr. udrits 'krabba; utter' ock är aflett af
ett ord motsvarande gr. 63(2)E, 'vatten'. Det finns ingen anledning att söka sjönamnets härledning direkt i detta sistnämnda
ock likbetydande besläktade ord, trots att en sådan betydelse är
rätt vanlig i våra sjönamn (se närmast Vättern).

Vadjungen vad3jug2gen (Fernow s. 10 [1773], GS 1 V 31),
lång ock smal sjö i Järnskogs sn, Nordmarks hd Vrml. : Vadjungsed, år 1571 skrifvet Wadjungse 6, liksom äfven hos Fernow s. 841. Detta gårdnamn förhåller sig till Vadjungen liksom
t. ex. Rlinkesed till Ränken. Det kan svårligen vara detsamma
som fsv. Viidhungxedhe Vrml. (SRP nr 1889), med hvilket det
sammanställts7. Skulle så emellertid vara fallet, har sjön i
äldre tid hetat *Vipunger (: aclj. viker, se Vien), hvilket sedan
öfvergått till viunger samt med ett hiatusfyllande j till Vijunger, som så ombildats till Vadjunger. Denna ombildning måste
på grund af formen Wadjungse antagas ha ägt rum tidigare
än 1571.
Är emellertid formen med a ursprunglig, något som synes
mig sannolikast, har man att antaga sammansättning med sv.
vad, isl. va5 n., hvilket synnerligen ofta uppträder i nordiska
ortnamn. Jfr t. ex. Vadasjön (GS 5 Ö 31 Uppl.) ock se Välen;
äfven må erinras om det mytiska ånamnet Vakelmir (Sigur5arkv. Fafn. Qnnur). Det af Rygh NG 15: 208 ansatta fno. älfnamnet *Vaäa är säkerligen äfven besläktat; men detta är enligt
GS 1 ö 39, 4 ö 33.
GS 1 V 38 : Ottersjö, 1 V 37 2 ggr, 2 Ö 34.
8) Rygh NG 3: 339.
4) Norask. ark. 2: 753.
5) Förstem. 2: 1111.
6) Forssell Sv. 1571, s. 109.
7) Jfr SRP reg., Lundgr. Personn. på -ing s. 16.
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min mening icke aflett af sbst. va5, utan en bildning af värbet
vaaa eller, om man så vill, den däri ingående värbalroten, af
samma art som no. bäcknamnet Struka till strjåka ock fsv.
(fno.) älfnamnet Vaxa till vaxa (se Växaren).
Senare leden i Vadjungen anser jag innehålla en motsvarighet till det vanliga no. sjönamnet Öjungen, hvars begynnande
vokal i sammansättningen synkoperats. Detta innehåller fno.
ey, sv. ö (se närmare Öjaren). En mycket nära släkting tycks —
att dömma at. formen Öingshyttan, nu Yngshyttan — föreligga i
Yngen 2, af äldre *Öingen. Sjön Vadjungen ser åtminstone på
kartan icke örik ut, men vi skola nedan se, att det ofta behöfs
blott en enda ö, för att sjön skall kunna fä ett namn med betydelsen 'ösjön'.
Med senare leden i sjönamnet Alljungen har namnet alls
intet att skaffa.
Vaglarna väl va3giarna2 (vaglarna GS 2 V 33; Vaglannasjön Lex. 5: 299) Näsinge sn, Vättle hd Boh. Sjön är lång ock
jämnsmal med flera armar. Namnet är 'antagligen plur. af sv.
(dial.) vagel 1. vagle m. 'stång, tvärbjälke, hönspinne', fsv. vaghle,
isl. vagl 1. vagle Ivärbjälke'1. I fråga om betydelse kunna
bland många jämföras Bjälken, Gändeln, Snesaren, Sparren,
1) Jag tillåter mig här några anmärkningar om detta ords härledning. Vanligen sammanställes det med afläggen af den bekanta ieu.
V vegh, hvaraf t. ex. lat. veho. Då man emellertid vet, huru ofta ord
med betydelsen 'stång, stake o. d.' måste återföras på rötter, som betyda 'sticka o. d.' (se Hellqu. Etymol. bemerk. s. v ock där citerad
litteratur), torde en annan etymologi af ordet med skäl böra tagas
i öfvervägande. Jag anser ordet vara bildat — med 1-suffix — af
ieu. V nogh 'vara skarp 1. spetsig', som Johansson Bezz. Beitr. 18: 38
isl. veggr (-<-• *uoghio-),
helt säkert riktigt ansätter för lit. vagis
fsv. vEegge 'vigg', fht. wahs 'skarp' samt lat. vomis 'plogbill'
(‹- *uoghni-), hvilket sistnämnda ord diiekt motsvarar de likabetydande
gr. Ccpvf.; (Fick Bezz. Beitr. 12: 162), fornpreuss. wagnis (Bezzenberger
Bezz. Beitr. 12: 168) ock fht. waganso, isl. vangsne (Bugge Bezz.
Beitr. 3: 121). På samma sätt hör enl. min mening sv. dial. agel in.
'(vagns)stång' Rz till den bekanta likbetydande roten ok, ur hvilken
Johansson IF 2: 51 härleder det likabetydande sskr. kin-. Suffixet i
vagel ock agel har nog ursprungligen haft instrumental karaktär, ock
bildningarnå äro alltså att jämföra med got. sits 'säte', isl. pval
'tvål' o. s. v.
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Stockaren, Tenaren, Stångån. Den i Lex. förekommande for-

men Vaglannasjön torde bero på något missförstånd.
Samma ord ingår i y.-fsv. Vagien, ödetorp i Backa sn Vg.1
Vagnaren, af allmogen uttalat vag3ner2n (»vågnern»; GS 3
Ö 33), mindre sjö i Skedevi sn, Finspånga läns hd Og. Det
finnes i ock för sig intet som hindrar att härleda namnet af
det gamla nordiska ordet vagn. Jfr Vagnsjön2. Vagnaren vore
en afledning på -an, utan omljud liksom Mälaren (fsv. Meelir),
Aspir o. s. v., hvilken afledning förhölle sig till Vagnsjön,
liksom t. ex. Björkaren förhåller sig till Björksjön, Ekaren
till Eksjön, Getaren till Getsjön, fsv. *Ncesir (nu Näsnaren) till
Nässjön o. s. v. Detta suffix synes i själfva värket i älsta
tider hafva haft samma funktion som sammansättningsleden sjö.
Om namnet betyder 'vagnsjön', är det väl snarast att betrakta
som ett slags jämförelsenamn.
Då emellertid i närheten Tisnaren ock Rägnaren äro belägna, kunde man äfven tänka sig, att n är suffixalt; mindre
dock med hänsyn till Rägnaren, som snarast är bildat af ett
ord motsvarande isl. regn 'gudamakter', än till Tisnaren, där n
tillhör afledningen. I så fall har man knappast något annat val
än att föra namnet till den under Vaglarna (noten) behandlade ieu.
roten 9.ogh-. En stam vagn förekommer äfven i fno. älfnamnet
Vagnella (se Rygh NG 14: 189) samt i fsv. gårdnamnet Wagnabcek (SD NS 2: 72 frän 1408), nu Vagnabäek i Veddige sn Hall.
Valdetnaren, se Vammeln.
Valen (1. Val) va4len 1. möjligen va2len2 3, i Adelöfs sn
dessutom af allmogen mycket ofta uttalat va41, utan best. slutartikel4 (Valen Hermelin 1809, Hvalen GS 2 Ö 36) Adelöfs sn,
N. Vedbo hd Smål. : Vallstorp. Vid bestämmandet af namnets
härledning böra äfven följande namn tagas i betraktande: Valingen (sannolikt fsv. *Vale), fsv. *Veelinger (nu Välen 1), Valsjön', Valesjön (GS 1 V 38), Valevattnet (2 V 36), (H)valai) Vadst. kl. jordeb. s. 213.
GS 1 ö 36, 3 ö 36, 2 ö 35; om denna senare se Vangsen.
Akc. 1 enl. uppgift från Adelöf, akc. 2 enl. (otydligt) meddelande från Linderås.
Jfr t. ex. under Mjörn ock öfversikten (afd. II). .
GS 1 V 36 : Valås, 2 ö 34 Valsjön, 3 ö 34 : Valstorp,
3Ö 33 : Valsjd, 4ö 33, 6Ö 32, 3Ö 31, 6Ö 30.
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sjön', ånaninen Valan, ur sjön Kärmen Vrml. : Valåse bruk 2,
Valån : Valebo (se under Vällingen), *Vala möjligen i fsv. Valudalir (SD 3: 64), nu Vardala Uppl., ock fno. älfnamnet Vala,

hvarom Rygh Elven. s. 289 handlar. Vidare finnes enl. uppgift
åtminstone tre gånger i Dalarna sjönamnet Valsen, hvilket väl
är ett äldre Valsio. Ett fsv. sjönamn *valir ingår äfven i det
under Välen omtalade Valismeces (1343). Hit har man väl ock
att föra det fsv. gårdnamnet Walundha 1447, år 1466 skrifvet
i Valundom, men 1500 Wallwndha, nu Valunda 2, i Åsarps su,
Redvägs hd Vg. Detta förutsätter antagligen ett sjönamn "Valund-; jfr Särgund(en) (: Bärgunda), *Kolund(en) (: Kolu.nda),
*Källunden (: Källunda) o. s. v., vidare Asunden, Jällunnen, Unden
ock Unnen. Åsarps socken är rik på mossar, som tyda på forntida rikedom på vatten.
Slutligen bör hit äfven ställas det gamla sjönamn, som enligt mitt förmenande döljer sig i det uppländska socken- ock
häradsnamnet Vallentuna. Häradet kallades i fsv. tid Valenda hundtere4; därjämte förekommer formen Valendatuna
år 1250 som namn på socknen 5. Närmast jämförliga äro Sollenda hundare6 ock Sollendatuna (1291)7. Valenda är en
bildning af samma slag som det vanliga ortnamnet Sjöända
ock Sjöändan (se t. ex. Postortlex.), fsv. Sioghanende. Vallentuna kyrka, där i forna tider äfven tingsstället var beläget,
ligger vid norra ändan af Vallentunasjön, ock det är denna
som burit namnet Val-. På grund af formen antager jag, att
i Valen snarast sv. dial. '(rund) käpp, stång' o. d., t'sy. val,
isl. velr 'käpp' ingår 8. Af samma substantiv härleder Kj2erRygh NG IV. 2: 302 ett fno. älfnamn 'Vala på grund af älfvens
raka lopp. Jfr till betydelsen Bjälken, Gändeln, Sparren, Tenaren,
Vaglarna m. fl. I vissa fall har man däremot att utgå från
isl. vak 'rund', jfr lit. (ap)valts 'rund', o. s. v. De nyss nämnda
sjöarna Valsen hafva enligt hvad ett ögonvittne meddelat en i
GS 1 V 38, 5 Ö 33 : Yttervala, Öfvervala.
Dahl från 1779, enl. Norask. ark. 2: 407.
4) Styffe Un.2 s. 295.
Vadst. kl. jordeb. s. 191.
6) Styffe Un.2 s. 294.
3) Uppland 1: 355.
Uppland 1: 340.
Som bekant identiskt med nsv. val, ett antal af 80 stycken
(efter antalet fiskar som träddes på käppen).
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ögonen fallande rund form. Jfr -Itimnir, Trindeln. Orden vak
'rund' ock nk 'käpp' innehålla samma stam 1. Föga troligt är,
att Valen etymologiskt sammanhänger med det i Adelöfs sn
förekommande val n. 'göl'.
En annan härledning framställer Rz s. 789r af namnet å
den numera nästan uttorkade sjön Valsjön, belägen under ättestupan Valhall i Hällaryds sn Blek. Det skulle betyda 'de
dödes sjö' ock sålunda vara sammansatt med ett ord motsvarande isl. valr m. 'de fallne'. Det äfven i andra trakter (bl. a.
i Jämshögs sn Blek.2) förekommande bärgnamnet Valhall är
naturligtvis identiskt med det isl. mytiska vann% dit de i
striden fallne upptogos af Odin, men representerar ett äldre
skede af denna myt än den isländska uppfattningen3. Naturligtvis kan i något eller några fall denna etymologi äfven vara
tänkbar för de ofvan anförda namnen Valsjön. Slutligen är
det ju möjligt, att i något eller några af dessa namn ingår ett
adj. motsvarande fht. walo, adv. 'ljumt, varmt', wall f. 'värme'.
Däremot fitins ingen anledning att vid dessa namn tänka på
isl. vak 'hök', eg. 'den välske', jfr valnöt, Valland o. s. v.
Af helt annat ursprung är det fsv. önamnet Hwalin, i Jälmaren, så skrifvet år 14474 : sv. hval, fsv. hval, isl. hvalr
'hvalfisk'. — Om med Valen ock här anförda sjönamn besläktade bildningar se under Valingen, Valnaren.
Fsv. "-Mir i Valisneews (1343), se Valen ock Välen 1.
Valingen va3ligen2? (Välingen Tham Nyk. SS. 16, 349; VaUngen GS 4 Ö 33), lång ock smal sjö i Hyltinge sn, Villåttinge
hd Sdml. : Valinge (GS 4 Ö 33). I SD NS 3: 454 (1419) omtalas
från samma socken en gård Walasundh, enl. Tham Nyk. s. 351 år
1639 kallad Wahlsundsö. Detta fsv. gårdnamn gör det sannolikt, att sjön i äldre tid hetat Vale, hvaraf gårdnamnet Valinge
bildats som Uttringe : Uttran5. Men i anslutning till gårdnamnet
Valinge har ett sjönamn Valingen uppstått på samma sätt som
Aplungen, Tydingen, Yddingen af motsvarande gårdnamn.
Sjönamnet vale fattar jag särskilt med hänseende till sjöns
form som aflett af sv. val 'käpp' (se närmare Valen).
Se närmare Persson Wz. s. 230.
Jfr Geijer Sv. folk. hist. 1: 89 not. 8.
Se Hellqu. Ark. 21: 139 f.
4) Vadat. kl. jordeb. s. 228.
5) Se Hellqu. Ortnamn på -inge s. 246.
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Vore ej gårdnamnet Valasund uppvisat, låge det naturligtvis närmare till hands att här anse gårdnamnet som det primära. Ett Valinge, fsv. Valunge (SRP nr 2311 o. s. v.), finnes
i Stigtomta sn, ett annat i Muskö sn Sdml. I båda dessa namn
ingår säkerligen ett patronymicum (se Hellqu. Ortn. på -inge
s. 164).
Yallingen, se Vällingen.
Valloxen, af allmogen uttalat valok4sen (val6ksan1 ; Tuneld
s. 27 [1741], GS 5 Ö 31), icke obetydlig sjö i Knifsta o. Östuna
s:nar, Arlinghundra o. Långhundra h:der Uppl. : Valloxsäby, år
1383 skrifvet Walwxa Ssaby (SRP nr 1984), d. v. s. Säby vid
sjön Waluxe. Första leden i namnet, Vall-, syftar på den ås,
som löper längs efter sjön; se härom utförligare under Vällingen.
Den andra leden (se Oxen, Nuloxen) har enligt en i trakten bosatt
person afseende på formen 2; en meddelare, som sett sjön, kan
dock icke finna någon likhet.
Yalnaren va3lnar2n (Hermelin 1804, Tham Nyk. s. 174,
GS 4 Ö 32), liten sjö i Länna sn, Åkerbo hd Sdml. : Valnötstorp3. Jfr med afseende på bildningen (de i närheten belägna) Malsnaren, Rönnaren, Visnaren. Namnet hör kanske
tillsammans med sjönamnet Valen o. s. v., i hvilken betydelse
är nu icke gott att säga, snarast — på grund af formen — till
isl. valr 'rund". I betraktande af bildningssättet är jag emellertid - mäst böjd att i Valnaren se en afiedning af ett älfnamn,
motsvarande det under Valen ock Vällingen omtalade fsv. o. fno.
*Vala; jfr Visnaren (: *visn eller *visa).
Valpen val4pen (i äldre tid Holpen, hvarom se närmare
under d. o.; Valpen Hermelin 1810, Widegren 2: 135 [1828,
jämte Holpen]; Hy- Tham Link. s. 44, GS 3 Ö 34) Risinge sn,
Finspånga läns hd Og. Namnet är en yngre ombildning (: sv.
valp) af det äldre Holpen, beroende på anslutning till det i
Om liknande akcentuering af sammansatta ord i sv. dial., särskilt (Jpplandsmål, se Grip Sv. Im. XVIII. 6: 32 f. samt anm. 1 ö.
s. 34 ock där citerad litteratur.
Sedan detta nedskrifvits, har man för mig påpekat befintligheten af ett dialektiskt valloxe i bet. 'älg'. Ett dylikt ord är mig
obekant, men om det existerar, bör nog sjönamnet snarast härledas af
detta ock anses syfta på sjöns greniga form. Jfr Älgen.
Så enl. GS 4 ö 32. Formen förefaller dock misstänkt.
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närheten förekommande sjönamnet Hunn; se närmare d. o. ock
Holpen.
Yammeln vam4meln I. (bland allmogen sällsynt) Valdemaren val3dema2ren (Vammelm Tuneld s. 58 [1741, tryckfel
för -1n]; Vammel[e]n Dalin Sv. r. hist. 1: 93 [1747], Landtm.
cont. karta öfv. Sdml. 1751, Hermelin 1804, Tham. Nyk. s. 18
[jämte Valdemaren]; Vameln Tuneld [1] 2: 27 [1786]; Valdemaren GS 4 Ö 33), icke obetydlig sjö i Skyllinge sn, Oppunda
hd, o. Flens sn, Villåttinge hd Sdml. : Valdemarsön, hos Tuneld
(I) 2: 27 Vamelsö. (1786). Hos Sundler Dissert. de Nycopia
Tips. 1735 uppgifves, att Vammeln fordom hetat Valdemarssjön efter ett gammalt vikingasäte, hvars grundvalar ännu skola
finnas där ock som bebotts af en näskonung Valdemar'. Den
misstanke jag emellertid hyst, att namnet Valdemaren uteslutande beror på ett misslyckat etymologiserande försök ock att
vammein är sjöns rätta namn, förvandlades till visshet, då jag
i SD 4: 90 fr. 1329 fann namnet Vamolso. Om platsen anger
utgifvaren blott, att ön är belägen i Sdml. Att härmed den
s. k. Valdemarsön afses, anser jag tydligt däraf, att den handling, i hvilken namnet förekommer, bevittnats icke blott af
»mathias de vamolso», utan af personer från thonkhamar, nu
Täckhammar, vid den icke långt bort belägna sjön Långhalsen,
samt från Tomta ock Hål, alla i Bärbo sn. Sjönamnet har
alltså i fsv. tid lytt *Vamol. Jfr Bolmsö : Bolmen, Hallarö :
Rallaren, Yngö : Yngen 0. s. v. Formen Valdemaren är sålunda att bedömma som Roseken, namn på sjön Rusken.
Hvad nu härledningen af fsv. *vamoi beträffar, stämmer detta
namn till punkt ock pricka med fsv. adj. vamul. 'vämjelig, stygg'
= da. vammel, en bildning af roten i fsv. isl. vami 'vämjelse',
fsv. veemia 'vämjas', lat. vomo, sskr. våmati 'kräkas' o. s. v.
gr. ibtite, lit. vemiii. ds. Om nu värkligen vårt sjönamn är
identiskt med nämnda adj., är det emellertid svårt att säga,
huru sjön kommit till detta namn. Det skulle i alla händelser
tillhöra den grupp af nedsättande benämningar på sjöar, som
anföres i öfversikten (afd. III). Den nu enligt uppgift brukliga
akcentformen berodde på senare förskjutning.
1)

Se Dalin Sv. r. hist. 1: 93.
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VaMMen, Norra 0. Södra, vam4men (GS 2 V 33) Skee sn,
Vätte hd Boh. : Vammen. Då sjöarna äro belägna vid den
norska gränsen, är det så gott som säkert, att namnet innehåller det i no. gårdnamn ofta uppträdande fno. hvammr m.1,
hvilket ännu på flera ställen förekommer i betydelsen 'kort dal
omgifven af höjd'. De no. ortnamnen hafva vanligen former,
som gå tillbaka till fno. Hvammr. Om namnet ursprungligen
tillhört sjön, böra bl. a. jämföras: Dalen (Dan), Dolpan, Dän=
ingen, Kjusen, Klysan, Klämningen. — Samma ord ingår kanske
ckså i Vammenevattnet (GS 1 V 32 Vrml.).
Vangsen (Broocman 2: 629. [1760] Tham Link. s. 21, Ridderstad 2: 290) Trehörna sn, Lysings hd Og.; å GS 2 Ö 35 kallad
Vagnsjön. Säkerligen har i detta fall den etymologiserande ombildningen träffat det rätta. Om andra sjönamn af stammen
Vagn- se Vagnaren. 1 fråga om formen jfr Flaxen (: Flaksjön),
Ramsen (Ramsjön).
-vara i ortnamnen Gro-, Flillevara o. s. v., se Grosken, Roms=
valen, Vaxen.
Varen (Rogberg o. Ruda s. 220 [1770], Wieselgren 2: 705)
Älmeboda sn, Konga hd Smål. Sjön uppgifves af ROGBERG vara
den största i socknen, en mil lång; jag har dock icke funnit
den i nyare källor, ej häller erhållit någon uppgift om densamma från orten. Knappast kan här föreligga en förväkling
med Viren, som till en del faller inom socknen. Snarare åsyftas
någon af de icke obetydliga, nu igänvallade eller urtappade sjöar,
hvaraf spår kunna ses på kartan. En stam var- är ganska vanlig
i namn på nordiska vattendrag : Varasjön (GS 1 V 36 Alingsås
sn Vg.), Varesjön (1 V 36 Bälinge sn Vg.), Varsjön (3 Ö 38
: Varsryd, Varshult Lenhofda m. fl. s:nar Smål., 1 V 36 Hedared Vg.), samtliga mycket små; vidare varaaen från Varsjoen
i Fet Nge ock en älf likaledes kallad Varaaen, som går till
Vrml. ock där förenar sig med Klarälfven2. Ett älfnamn, fsv.
'Vara, ingår väl i fsv. Varubo (för Varubro, SRP nr 210 fr.
1355), nu Varbro Sköldinge sn Sdml. Dessutom uppträder
Rygh NG Indl. s. 57 samt Reg. flerst.
Se Rygh NG 3: 338, där äfven gårdnamn anföras, i hvilka en
älfnan,nsstann var- sannolikt ingår; jfr Elven. s. 290 f.
.9v. låndsm. XX. 1.
44
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sannolikt samma stam i senare leden af sjönamnet Rossvalen.
äldre *Räsvar- (se d. o.). Af tyska ortnamn tyckes åtminstone
fht. Waraha (Förstem. 2: 1480) kunna föras hit ock vore då
etymologiskt identiskt med no. Varaaen. Möjligt, men kanske
mindre troligt är, att rotsläktskap äger rum med de under
Qrosken omtalade svenska gårdnamn på -vara (så äfven i fsv.),
hvilkas första led är ett sjönamn, t. ex. Grovara, Hillevara (till
Hillen). Huru därmed än må förhålla sig, är jag tämligen
säker på att dessa senare närmast böra ställas till isl. v2r,
vor, ags. varoä, fht. warid o. s. v. (om hvilka se närmare
Hellqu. Ark. 7: 31) ock sålunda böra sammanföras med de
många fht. namnen på -warid 0. s. v. I detta sammanhang erinras äfven om det vrml. älfnaronet Varnan, hvaraf sockennamnet Varnum Vrml. bildats, år 1425 Varneraal, på samma sätt.
som de i närheten flytande älfvarna Alstran ock Ölman gifvit
upphof till de fsv. sockennamnen Alstrem, nu Alster (se Alstern),
ock Ylmaluerad, nu Ölme; jfr äfven fsv. Visnem, nu Visnum
: Visman, hvarom under Vismen. Stammen Varn- förekommer
äfven i Varnasjön (GS 1 V 36 Vg.), Varnsjön (3 Ö 32 Vstml.).
Densamma tycks vara utbildad med det i namn på nordiska
vattendrag synnerligen vanliga n-suffixet. Med afseende på härledningen hänvisas till Rossvalen. Flera af de nämnda sjöarna
äro dock kanske väl obetydliga för att man i dem gärna skulle
vilja antaga en betydelse 'vattnet, sjön', hvilken för större vattensamlingar såsom Unden ock Vättern förefaller helt naturlig.
För dessa ville man då hällre antaga samband med den under
Väringen omtalade stammen Ver-, som förmodats kunna betyda
'den lugna, stilla' 2. Denna invändning gäller dock icke den
sjö, hvarom här närmast skulle vara fråga, nämligen varen,
hvilken ju enligt ROGBERGS ofvan citerade uppgift varit ganska
betydlig. — Jfr slutligen Värnen.
Vargsjön o. s. v., se Ulfven.
Varnasjön, Varnan o. s. v., se Varen.
Varpen, se Rå-, Torrvarpen.
Vasen va3sen2 (Rogberg o. Ruda s. 232 [1770], GS 3 Ö
39), icke obetydlig sjö i Flofmantorps sn, Konga hd Smål. :
Styffe Un.2 s. 153.
Jfr Rygh NG 3: 338, Elven. s. 291.
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Vasatorp. Namnet hör jämte det bekanta gårdnamnet Vasa
ock andra af mig i Ark. 17: 76 behandlade svenska ortnamn
till ett ord motsvarande mht. wase, f ht. waso m. 'fuktig Mark',
lånat i fr. gazon. Detta ord ingår möjligen äfven i Vasasjön
(GS 3 Ö 40) Ronneby sn, Medelstads hd Blek.; dock är det väl
så troligt, att det senare namnet helt enkelt betyder 'sjön där
(många) vasar äro lagda' :sv. vase, fsv. vasi bl. a. 'löf- I. granruskor, som utläggas i vattnet för att locka fisk', hvilket ord
icke är besläktat med f ht. waso o. s. v.1 Sjön Vasen har i
fsv. tid sannolikt hetat *vag. I fråga om betydelsen kunna
t. ex. Afvern, Flon, Laggaren, Haren, Naten, Vättern jämföras.
Jfr äfven Vassalen, som dock sannolikt icke bör föras hit.
Vassalen, af allmogen uttalat »vassarn» (Lignell 2: 73, GS
2 V 34), icke obetydlig sjö i Torps sn, Valbo hd Dalsl. Om
senare leden se Salen, Uppsalen; naturligtvis kan här äfven något
annat ord dölja sig. livad den första beträffar, anser jag, att
den icke bör ställas till föregående namn. Möjligare är däremot,
att (f)sv. växtnamnet vass här ingår; jfr Vassjön 2, Vasstjärn3,
Vassagölen 4 samt Vassgården ock Vasslösen; se äfven Vevassen
ock där anförda namn, i hvilka samma ord, uppträder i senare
sammansättningsled. Jfr med afseende på betydelsen de under
(det själft ej hithörande) Säfvelången anförda namnen. Men i de
med Vass- börjande sjönamnen bar man stundom att söka gen.
vatns (: vatn), hvars n mellan två konsonanter bortfallit, hvarefter ts assimilerats till ss. Exempel härpå äro sjönamnet Vassbotten 1 af fsv. Vatsbotten ock sockennamnet Vassända af
fsv. Vatnsenda 5; jfr växtnamnet vassarf 'våtarr, dial. vassfall, vassgröt, vasskvarn, vasså 0. s. v. Däremot hör nog icke.
Om f ht. waso jfr Froehde Bezz. Beitr. 21: 192. Det icke hithörande, men af etymologer stundom med waso förbundna isl. vits =
ags. vås tolkas hos Hellqu. Etyni. bemerk. s. ix, Ark. 17: 76.
GS 1 V 33 Vrml., 4 Ö 33 Sdml. Vassjön i Fryksände sn,
Ö. Fryksdals hd Vrml., har enligt Cederström Vrml. fiskev. nr 872
vassrika vikar.
GS 1 V 32 2 ggr Vrml., 3 Ö 30 Vstml.
GS 3 Ö 39 Smål.; dock naturligtvis osäkert. Namnet kan
utgå från ett Vasagöl med akcenten på senare leden ock höra till
(fisk)vase, hvarom under 'Vasen. Jfr stormvasse, Nor. Sv. etym.
s. 31.
Styffe Un.2 s. 121.
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sockennamnet Vassunda hit: det skrifves visserligen 1414 Vazsunda, men år 1343 Vadsunda 1. I betraktande af detta senare
namns utveckling kunde för öfrigt äfven sammansättning med
vad- vara tänkbar 2. Af de här föreslagna möjligheterna skulle
jag vilja föredraga härledningen från gen. vatns-. Namnet bör
alltså närmast sammanställas med Vassbotten; jfr särskilt att
i närheten sjön Vassbotten 2 är belägen.
Vassbotten vas3bot2ten.
(fsv. Watsbotten 3; Vasbotn General Landkort öfv. Vg.
o. 1688, Vassbott[e]n. Hårleman Dagb. 1: 87 [1749], GS 1 V 35
o. s. v.), egentligen en vik af Vänern, vid Vänersborg Vg.
(GS 2 V 34) Ryrs sn, Valbo hd Dalsl., genom Munkedalsälfven förenad med den större Munksjön.
(Hermelin 1808, GS 1 V 31) Gunnarskogs sn, Jösse hd
Vrml., vid norra ändan af Bärgsjön; med många vassbevuxna
vikar.
Samma namn bär äfven en gård i Sanne sn Boh., belägen
vid södra ändan af Sannesjön. Afven i Norge uppträder samma
gårdnamn, vanligen skrifvet Vasbunden, af fno. Vatzbotn. Den
af Rygh NG 2: 94 omnämnda gården är beläggn vid nedra ändan
af Gjersjoen, den anf. arb. s. 151 omtalade vid norra ändan af Bondivattnet. Betydelsen af detta sjö- ock gårdnamn ligger alltså
i öppen dag. Första leden är gen. vat(n)s till fsv. fno. vatn i
den betydelse af 'insjö', som ännu lefver kvar i de många västsvenska sjönamnen på -vattnet. Om betydelsen af ordet botten
se Finbon, där analogt uppkomna namn för öfrigt behandlas.
Närmast jämförligt är vidare det ofvan omtalade fsv. sockennamnet Watnsenda, nu Vassända = fno. gårdnamnet Vatzendi,
hvarom se Rygh NG 2: 78, samt no. sjönamnet Vatsenden
Kristianssands amt.
Vasselsjön, Vassletjärn, se Nitelki.
Vassgården vas3går2den (GS 1 Ö 37), liten sjö i Langhems sn, Kinds hd Vg. : Vassgården. Namnet är identiskt med
sjönamnet Wassgarde (1550 enl. Dipl. dalek. 3: 117) mellan
Järna ock Äppelbo s:nar Dalarne. Första leden är sv. fsv.
vass m. 'sär; se närmare Vassalen, hvilket dock själft snart

3)

Styffe Un s 284
Höjer 2: 1032.

2) Se Vadjungen.
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innehåller gen. vat(n)s-. I fråga om senare leden se -gården,
Järn-, Näfvergården. Namnet Järngården talar för att man i
första leden af Vassgården snarast icke bör söka någon genitiv-

form.
Vasslösen vas31ö2sen (GS 1 V 33), mycket liten vattensamling i Ärtemarks sn, Vedbo hd Dals]. Det synes ligga närmast till hands att förbinda första leden med sv. fsv. vass; se
närmare Vassalen, Vassgåtden. Senare leden är best. form af
adj. lös, fsv. los. Namnet betyder alltså 'sjön, som saknar
vass'. Jfr Dag-, Fisk-, Porslösen. Emellertid må erinras om det
fsv. sockennamnet Veeterlösa (1392)' samt det fht. ortnamnet
Wazerlosum, nu WaSserlos (Förstem. 2: 1489). Det förstnämnda
innehåller samma form af 'vatten', som närmare af handlas under
Vättern. Dock kan hvad detta namn beträffar äfven den möjligheten tänkas, att den senare leden tillhör de många nordiska
namn på -lösa, da. -iose, hvilkas senare led icke hör till adj.
lös, utan är besläktad med ags. lås 'betesmark' 2. Skulle nu
sjönamnet Vasslösen böra sammanhållas med fht. Wazerlosum,
vore Vass- att förklara som första leden i Vassbotten. Dock
föredrager jag den först gifna tolkningen.
Fsv. Tata (i uatu . Or uatu VGL IV. 10) »tilläfventyrs Örerydssjön», på gränsen af Mo o. Västbo h:der Smål. 2 I andra
handskrifter kan emellertid läsas uatn4, hvadan formen blir
tvifvelaktig. Ett sjönamn Vatn (äfven Hau.kdalsvatn) förekommer äfven på Island. Har man emellertid att utgå från ett fsv.
Vata, är detta naturligtvis en biform till vatn, väl för öfrigt
densamma hvarifrån fsv. sammansättningsleden vatu-, nsv. vattuutgår5. Se äfven Ödevaten samt Vate, Vättern (slutet), där ett
fsv. älfnamn Veta behandlas. Namnet betyder 'vattnet, sjön.;
jfr de besläktade Vättern, Vassbotten Eiamt för öfrigt maren, Unden o. s. V.
Fsv. Vitta, älfnamn (Motala ström?); se Vättern slutet.
Styffe Un s 127
Jfr Steenstrup (d)Hist. tidsskr. 6R 6: 38.
Schlyt. VGL s. 568.
Schlyt. VGL s. 289.
Fsv. *vala 'vatten' är eg. = got. wat6 n. (:nord. vatn r= got.
name : namn, nafn). — Jfr äfven Siljestrand VML 1: 141. Denne
författares förklaring af fsv. gen.-formen vaz- kan jag dock ej biträda;
jfr Vassalen.
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Fsv. *Väte har säkerligen varit namnet på den sjö, som
nu kallas Smörhultssjön (efter gården Smörhult), i Våthults
sn, Västbo hd Små!. Vid sjöns södra ända ligger Våthults
kyrka. Sockennamnet skrefs år 1350 Watahult (SD 6: 218),
som bildats af sjönamnet Vate på samma sätt som t. ex. Nierffuahult till Njärfven o. S. v. Vate innehåller samma stam som
fsv. adj. våter, sv. våt ock betyder 'sjön, vattnet'; jfr vata,
Vättern o. s. v. Det motsvarande ags. adjektivet synes ingå i
åtskilliga ags. ortnamn, som anföras af Middendorff Aeng. flurn.
s. 144; möjligen förekommer enl. anf. st. ordet äfven som sbst.
i betydelsen 'bäck, flod'.
Veckeln vek4keln (Hermelin 1804, Tham Nyk. s. 18, GS
4 Ö 33) Skyllinge o. Blacksta s:nar, Oppunda hd Sdml. : Veckla
(Veckla : Veckeln = Näkna : Näknen = Rägna : Rägnaren
Vira : Viren o. s. v.). Gårdnamnet skrifves i en handling af
år 1416 yeklom (dat. SD NS 3: 183), är 1420 Vmklom (dat.
SD NS 3: 572). Formellt mäst tilltalande är att ställa sjönamnet till den fno. stam Veikl-, som ingår i de fno. gårdnamnen
Veiklin ock af Rygh NG IV. 1: 114 gissningsvis föres till veikr.
Man hade i så fall sannolikt att förbinda det med sjönamnet
Vekmangen. Adj. vek, fsv. vöker, isl. veikr har äfven haft
betydelsen 'tunn, böjlig'; jfr uttr. veka lifvet, veka ryggen';
ock det är väl snarast den sistnämnda eller någon därmed besläktad som man har att söka i vårt sjönamn. Sjön har en
utpräglad bågform, ock sannolikt har denna gifvit upphof till
namnet.
Kanske ingår ett nära besläktat ord i sv. sockennamnet
Väckelsång, hvilket år 1424 skrefs Vekulsangh2. I fråga om
senare leden kunde någon vilja jämföra fno. Smydiwsangh fno.
smihja), anfört af Rygh NG IV. 1: 154, där den dock lemnas
oförklarad. I det no. namnet uppträder tydligen sbst. sång
'klang', som syftar på bullret från smedjan, ock möjligen kunde
samma ord i Vekulsangh beteckna bruset från sjön 3. Men jag
föredrar att, såsom skett i mina Ortnamn på -inge s. 171 not 5,
förklara det svenska namnet ur ett med fno. -angr besläktat
Äfven erinras om de rotbes1äktade ty. wiokel 'tott, rulle', ty.
dial. wioke 'veke'. sv. v. vika o. s. v.
3) Jfr under Sången.
Styffe lin., s. 166.
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Det är möjligt, att i Vekulsangh döljer sig ett gammalt namn på den nära kyrkan belägna stora Fiskestadssjön
(GS 2 Ö 39), hvilken i äldre tider säkerligen haft en egen benämning. Härför talar, att ny. om sjön ett ställe Väcklingeö
är beläget. Detta namn synes förutsätta ett släktnamn *VökUnger, som kan vara bildat af ett sjönamn Väkull. En annan
möjlighet att förklara Vekulsangh anför jag dock Ortn. på
-inge s. 171 (under *Veeklinge). Det där ansatta personnamnet
*Vekul styrkes af fsv. Vekulstadhum (SD NS 2: 704) Og. : ortnamnen på -stad innehålla i regel personnamn.
Däremot kan man i fråga om sjönamnet Veckeln på grund
af den fsv. formen med V icke tänka på sammanhang med sv.
dial. (h)vekall, isl. hvikull 'ostadig, flyktig' o. s. v.2
Ved«, se Väktor.
Vedan ve3dan2 (Vedan Tham Stbm s. 325, SGU Aa 50: 5;
Vedasjön GS 5 Ö 33) Västerhaninge sn, Sotholms hd Sdml. :
Vedan. Jfr gårdnamnen Aglan, Ogan, Ådran 0. s. v. : Sjönamnen Aglan, Ogan,, Ådran o. s. v. Namnet utgår från ett
fsv. *Vidhi, Vig som är aflett af fsv. viper, is]. viar 'skog'
(= sv. ved) på samma sätt som Kornan : korn, Kun3lan : kumbel, Uttran : u(t)ter 0. s. v. Formen på -an har egentligen tillhört de oblika kasus af detta *vipi. Namnet betyder sålunda
'skogssjön'. Med afseende på betydelsen hänvisas till Månen,
där med skog ock det likabetydande fsv. mark sammansatta
vattendragsnamn behandlas; jfr äfven Hultbren o. s. v. Vedan
är ursprungligen etymologiskt identiskt med sjönamnet Vedden
(skrifform för Veden, Veen) samt kanske också med Vien 1
Vedåsa). Ordet vippr 'skog' ingår sannolikt äfven i flertalet
af följande namn: Velången, Vevassen, Vibjörken, *Vidhgalder,
Viflotten, Viholten, Vilången, Visjön3, fno. älfnamnen Viöund
ock *Vi5a (nu Veo) 4 ock är för öfrigt ytterst vanligt i nordiska
ortnamn 5. Hit hör äfven det i södra Sverige vanliga sjönamnet
-angh.

Hellqu. Ortn. på -inge s. 244 f., särskilt s. 246.
Om dessa ord se Karsten Prim. nominalb. 2: 97.
GS 3 ö 38, 2 ö 36, 2 ö 35 : Visjö, 3 ö 33, 5 ö 30, nära
Velången; se d. o.
Rygh NG 3: 364, Elven. s. 294.
Jfr äfven flit. flod- ock ortnamnet Wida, som dock äfven kan
föras till wida 'salix'; jfr Förstem. 2: 1511 f.

698

HELLQU1ST, SJÖNAMN.

XX. 1

Yasjön, hvarom under Yddingen. Stundom är det emellertid
svårt eller omöjligt att afgöra, om det är viner 'skog' eller adj.
vipor 'vid' eller vi- 'hälgedom' som föreligger. Adj. vid ingår
snarast i sjönamnet Vien ock säkert i Vidöstern samt några därunder anförda namn. Vi- 'hälgedom' har man kanske skäl att
förmoda i Vigotten ock i ett Visjön (GS 3 Ö 33) i Skedevi sn
Og.; se Rägnaren. Synnerligen svårt är att bestämma sig för
härledningen af sjönamnet Visen.
Vedden ved4den (eller enl. annan uppgift väd4den; Viden.
Wieselgren 2: 709; Vedden GS 3 Ö 39) Ljuders o. Linnerydg
s:nar, Konga hd Smål. : Ve(d)amåla o. (längre bort) Vida. De här
anförda uttalen grunda sig nog emellertid uteslutande på den å.
GS förekommande formen Vedden, hvars e stundom fattas som
tecken för ä. Den hos allmogen lefvande benämningen är Veamålasjön; dessutom förekommer — säkerligen på grund af inflytande från WIESELGREN — Vien (vitdien). Nu är emellertid formen Vedden felaktig: sannolikt beror den helt enkelt
på tryckfel för Veden, hvilket vore den »riksspråkliga» fortsättningen af sjöns fsv. namn *Vidhi (: *Vidhamala --> Vedamåla). Den dialektiska motsvarigheten skulle lyda Veen, ock
denna form förekommer också mycket riktigt i en rättegångshandling från 1857, men är nu utdöd. Namnet är sålunda utan tvifvel
etymologiskt identiskt med Vedan ock betyder alltså 'skogssjön'.
Veden, se Vedden.
Vedern, Stora 0. Lilla, vedern, af allmogen uttalat veern
(Vädern Hermelin 1818, GS 4 Ö 37), två små, mitt emot hvarandra belägna, medelst en liten å förbundna sjöar i Kristdala
sn, Tunaläns hd Kim. Att dömma af det i trakten gängse uttalet innehåller namnet sv. veder-, fsv. viper, isl. vi5r, motsvarande fht. widar, got. wipra o. s. v. 'emot'. Af den tyska
motsvarigheten har bildats Wiederzell mitt emot Zell vid Nägelisee i kantonen Ziirieh (Förstem. 2: 1518). Jfr för öfrigt med
afseende på betydelse ock bildning Antvarden, Gagern Gagnern
samt där anförda öfriga paralleller. — Emellertid tala skriftformerna snarast för en härledning ur sv. väder, fsv. vseper,
isL ve5r o. s. v.; jfr Vädersjön (GS 5 Ö 33). Jag är dock
mycket böjd att anse dessa skrifningar med ä bero på missAkeenten var ej med säkerhet bekant för min meddelare.
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lyckade försök att förklara ock på riksspråk återgifva dialektformen Veern.
Veen, se Vedden.
Vekmangen ve3kin.a.g2-gen 1 (Vekmangen Lotter c. 1750,
Hermelin 1810, Tham Link. s. 37, GS 4 Ö 34; Vekmanglen
Broocman 2: 486 [1760], .Widegren 2: 185 [1828], Ridderstad
2: 161), lång ock smal, mellan höga bärg inklämd sjö i Simonstorps sn, Bråbo hd Og. Första led är säkerligen adj. vek i en
äldre betydelse (se närmare under Veekeln). Jfr det fno. älfnamn *Velk, som Rygh NG 15: 216 anser kunna ha existerat
ock som där antages syfta på ett buktigt lopp, ock vidare
Vekabäcken, som utfaller i Atran (SGU Aa 33: 11). I den
senare leden möter oss ett sjönamn, som i västra Sverige ock
i Norge är ganska vanligt, men hvaraf jag i öfriga trakter af
Norden icke funnit något spår, nämligen Mangen (Mången).
Att * a här icke öfvergått till ä, beror väl på dess ställning i mindre
betonad sammansättningsled. Då emellertid Mangen i östra Sverige för öfrigt icke uppträder som sjönamn, skulle man kunna
känna sig frestad att tillskrifva den först hos BROOCMAN förekommande formen -manglen någon betydelse. Jag är dock af
den meningen, att denna beror på ett tryckfel, hvilket sedermera går igän hos WIDEGREN ock RIDDERSTAD. Den senare har
tydligen använt WIDEGREN ock denne — åtminstone i fråga om
sjönamn — nästan regelbundet BROOCMAN som källa. Man kan
därför tryggt utgå från formen -mangon ock med afseende på
namnet i dess helhet jämföra de no. sjönamnen Bos-, Netmangen (se för öfrigt Mangen).
Vektor, se Väktor.
Fsv. Vekulsangh, sockennamn, se Yeekeln (slutet).
Velen.
(GS 3 Ö 36), se Välen.
enligt uppgift af allmogen uttalat »vb'el», om med alle.
1 eller 2 framgår ej af uppgiften (Hårleman Dagb. 2: 202
[1751], Bergman Vadsbo 27 [1757], Marelius Karta 1780,- Forssell Mariestads län s. 28 noten [1832], GS 2 Ö 34), icke obetydlig sjö i Älgarås sn, Vadsbo hd Vg.
1) Därjämte förekommer någon enstaka gång formen Vetmangen,
uttalat ve3tmag2gen; men då redan LdTTER har Vek-, torde densamma
bero på folketymologisk ombildning.
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3) 1 (enligt skriftlig uppgift), mycket liten sjö i Våna sn,
Finspånga läns hd Og.
4) ve4len (Velen Hermelin 1808, Lex. 2: 382; Vallen Höjers
karta) Fryksände sn, Fryksdals hd Vrml.
Detta namn är mycket dunkelt; det är ej ens säkert, att
det alla gånger det uppträder har samma ursprung. Det kan
icke förbindas med no. ven 'ihålig, sprucken; svag, som lidit
skada', hvaraf sbst. veila 'spricka' o. d. afletts. Detta utgår
nämligen från fno. veill (<— veheill), som betyder 'svag, usel'.
En sådan betydelse kunde visserligen passa för Velen 3 ock
ansluta sig till den i Besslingen, Glytten, Småkraktjärnarna
o. s. v., men stammen är icke säkert bestyrkt från det östnordiska området, hvarför en dylik härledning kommer att alldeles
sväfva i luften. Snarare kunde man tänka på en afledning af
fsv. viner 'skog', hvilket ord vi förut mött i Vedan, Vedden
m. fl. Jfr med afseende på ljudutvecklingen af ett fsv. *Vidhle
t. ex. Velinga sn Vg.
fsv. Widhlunga (1397). 1 detta sammanhang erinras äfven om det fht. flodnamnet Widelebaoh, nu
Wellbaoh, samt ortnamnet Widila, hvilket Förstem. 2: 1520 med
tvekan härleder ur ett *widii 'sumpf, moor'.
För Velen 3 antager jag emellertid hälst en härledning från
fsv. ä.-nsv. vel(e), pl. velar 'liten rulle, strut', i hvilket fall ett
jämförelsenamn förelåge af samma art som Struten, Totten ock
i dessa art. anförda namn.
Till isl. vei f. 'list' kan namnet naturligtvis ej föras, ty
detta gåfve — åtminstone i de trakter, hvarom här är frågan
— ett fsv. *vål.
Vellenoren, se Vännoren.
Velången ve3log2gen (GS 5 Ö 30) Björklinge sn, Norunda
hd (å häradets allmänning) Uppl.; omgifven af skog. Sjön ligger
nära Visjön. Namnet innehåller fsv. viner o. s. v. 'skog', hvarom se närmare under Veden, samt adj. langer (se Lången).
VenStern, se Vänstern.
Verfveln, se Virfveln, Värfveln.
Verken, se Virken.
Verlingen, se Värlingen.
Yermalen, se Värmullen.
1)

Akeentuppgift har ej lemnats.
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Vermel(e)n, se Värman.
Verpeln, se värpein.
Vesan ve3san2 (Sjöborg Blek. hist. o. beskr. 2: 354) på gränsen mellan Gammelstorps o. Ysane s:nar, Listers hd Blek. Sjön.,
som finnes upptagen å GS 2 Ö 40, ehuru utan namn, har en »bottenlös dy»; se Sjöborg anf. st. Namnet är naturligtvis intet
annat än bestämda formen af det bl. a. i Blek. förekommande
dialektordet vesa f. 'dy, gyttja' (jfr Rz s. 803) = isl. veisa
ds., hvaraf tjärnnamnet Veisan på Lister (Fr.2) samt åtskilliga
gårdnamn i Norge, t. ex. fno. Vceisal. Jfr med afseende på
bildningen Dolpan, Dölpan. Samma stam ingår väl också i sv.
sockennamnet Vissefjärda Smål., hvilket namn år 1355 skrifves
Vesefj certhce 2 .
VeSelitingen ve3se1og2gen (1. uisulangi . Or . uisulangi
VGL IV. 103, SD 1: 29 [1325]; veseangen General Landkort
öfv. Vg. o. 1688, Hermelin 1808, GS 1 V 37 in. fl.; Visselången
Tuneld [II] 6: 86 [1791]), lång ock smal sjö i Horreds ock Istorps s:nar, Marks hd Vg., ock Veddige sn, Viske hd Hall.,
genomfluten af Viskan. I det föregående har jag visat, att sjönamnet Säfvelängen, fsv. Szevulanger, innehåller gen. af fsv.
Seeva, namn på Säfveån, som rinner genom sjön. På samma
sätt har fsv. Visulanger uppkommit genom sammansättning
med fsv. Visa, hvilket varit namn på Viskan. Enligt uppgift
frän orten har nämligen denna flod »i äldre tid» hetat Veum,
hvars e ljudlagsenligt uppkommit af det i öppen stafvelse stående korta i-et. Det vid sidan häraf uppträdande fsv. Visk,
gen. Viskar, är en k-utvidgning af roten i Visa; se härom närmare Visken. Ett älfnamn Visa finnes för öfrigt i Norge, i Lom,
Kristians amt, men det uttalas med långt slutet i4. Fsv. Visulungor betyder alltså 'Vesans (Viskans) långsjö'. Jfr med afseende på bildningen Asp-, Vir-, Ämlången m. fl. Dativformen
visulangi tillkännagifver, att senare leden hade substantivisk
funktion; jfr det likaledes i VGL IV förekommande at °Mem
tenlangum.
2) StyfEe Un.2 s. 166.
Rygh NG 3: 203.
Hdskr. G, H: visulangh, Q wiselang, enl. Schlyt. VGL s. 288.
Hdskr. Q härstammar frän senare hälften af 1400-talet; se Sehlyt anf.
st. 8. XXXIII.
4) Rygh NG IV. 1: 64.
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Hvad nu- betydelsen af fsv. Visa beträffar, ha den älf, som
betecknas med detta ord, ock Säfvan eller Säfveån erhållit sina
namn i motsättning mot hvarandra. &eva betyder 'den lugna';
se närmare Säfvelången. Fsv. Visa är efter min mening en
bildning af den ieu. rot vis, som ingår i sskr. vie 'vara värksam, ifrig', fht. visala 'vessla"- egentl. 'den flinka, snabba', gr.
ocaoupo;, ocrAoupo; (<— *&-„FLa-ao- ds.) 1, exi.ag 'rörlig, snabb'
'cc-f ta-010-02. Den enklare basen vi- synes ha grundbetydelsen 'vända sig, slingra sig o. dyl.'; dock finnas äfven bildningar med betydelsen 'ila o. dyl.' 3 I fråga om den semasiologiska utvecklingen jfr de hos Persson Wz. s. 78 anförda
parallellerna isl. anda : ags. smid 0. s. v. Besläktade äro
sjönamnen Visken, Vismen, Visnaren, möjligen äfven Visen,
men sannolikt icke Visten. Betydelsen 'rask, snabb, liflig'
uppträder äfven annars i namn på nordiska vattendrag; se under
Femlingen, Karken, Leken, Skundern, Svarfvaren, Svinnaren. Särskilt i älfnamn väntar man sig naturligtvis, att en sådan betydelse skall uppträda. Här må erinras om de ofvan behandlade älfnanansstammarna Skut- (nu Skuttraån, biflod till Viskan)
ock Tros- samt om de galliska flodnamnen Taros, Tarus, Tara,
hvilka säkert höra till ir. tara 'värksarn, liflig', sskr. taren3i
'rask'4, vidare om det trakiska flodnamnet Istros (Donau) ock det
vanliga, sannolikt keltiska flodnamnet Isara (Isar Bayern, mer
Böhmen, Isere biflod till Rhöne o. s. v.) : sskr. itiiras 'brådskande, liflig, frisk' 5. För Viskan är ett dylikt namn synnerligen passande: till en början hopträngd mellan höga bärgväggar, har den sedermera i allmänhet ett stritt ock forsande
Schrader BZ 30: 462, Bezz. Beitr. 15: 128; jfr äfven Wiedemann Bezz. Beitr. 28: 68, som dock för visala utgår från en rot ves
'sich rasch bewegen'.
Persson Wz. s. 78. Jfr dock Prellwitz Et. wb. Om hithörande ord se för öfrigt Froehde Bezz. Beitr. 21: 202 f.
Se Persson Wz. ss. 78, 114; Maass IF 1: 159.
Stokes Fick2 2: 123, Much ZfdA 41: 127. För dessa namn föreslås visserligen med tvekan en annan härledning af d'Arbois de Jubainville Prem. hab. de l'Europe 2: 152; nämnde författares förslag synes
mig dock synnerligen osannolikt.
ö) Much IF 8: 287 f., ZfdA 42: 165. Samma mening om dessa
båda namns härledning uttalas tidigare af d'Arbois de Jubainville anf.
arb. s. 134: Isara betraktas dock af denne förf, som liguriskt.
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lopp samt bildar många vattenfall i. Däremot är Säfveån betydligt mera lugn ock säflig. För öfrigt må tilläggas, att det
här behandlade älfnamnet säkerligen är ett bland de älsta i
Sverige.
,
Med här anförda nordiska vattendragsnamn ville man gärna
förbinda några utomnordiska flodnamn på Vis-, såsom ty. Weser,
hvilket enligt Mitllenhoff D. altertumsk. 2: 215 utgår från ett
äldre *Visuria, fr. Vistre (1000- ock 1100-talen: Vister), fr.
VEizåre (800- ock 900-talen: Visera), fr. Vilaine (800-talet:
Visnonia), ital. Visoro. Samtliga dessa namn betraktas af
D'ARBOIS DE JUBAINVILLE (Prem. habit. de l'Europe 2: 177 f.)
som liguriska, ock sålunda enligt denne författares mening
som indoeuropeiska, samt föras till sskr. ~as (ieu. 'veis-o-s)
'vatten', gr. E; (ieu. *visos) 'gift', lat. virus (ieu. *veisos) o. s. v.,
till en sanskritrot vös, vis 'rinna (om vatten)'. Om dessa flodnamn
tillhöra vår språkstam — hvilket på grund såväl af stamstafvelsen som framför allt bildningssättet synes mycket sannolikt 2
— böra de säkerligen icke skiljas från de urgåmla nordiska
vattendragsnamnen af en stam vis-. livad deras etymologi beträffar, anser jag det sannolikare att de tillhöra den ieu. rot vis
'vara rörlig, liflig', af hvilken ofvan Veselången 0. s. v. härletts. Slutligen må nämnas, att Veselången af V. E. Öman
Nerikes alleh. 1899, s. 47 föres till ett fornind. vesi 'vatten'.
Testen, se Visten.
Vettern, se Vättern.
Jfr t. ex. Blomberg SGU Ab 10: 8.
Härmed har jag naturligtvis icke velat antyda någon egen ställning i frågan, huruvida ligurerna voro indoeuropeer eller ej. Den påfallande öfverensstämmelsen med indoeur. språk i fråga om afledningsändelser, som liguriska ortnamn uppvisa, framhålles äfven af Milllenhoff D. altertumsk. 3: 179 f. M:s undersökning om ligurerna är
tyvärr oafslutad; emellertid får man, såsom utgifvaren MAX ROEDIGER
framhåller, icke låta sig förvillas af den omständigheten, att M. upprepade gånger framhåller skäl, som tala för liguriskans indoeuropeiska
härstamning: säkerligen hade undersökningen, om den afslutats, kommit
att resultera i ett fasthållande af den redan i DA 1: 86 förfäktade
åsikten, att ligurerna hörde till Europas förindoeuropeiska befolkning.
Frågan har senast berörts af KRETSCHMER i ICZ 38: 108 f., hvilken
anser den förut härskande åsikten om ligurernas icke-indoeuropeiska ursprung vara alldeles obevisad.
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Vevassen, se ThIlSS011.
Vibjörken sannolikt vi3björ2ken (SGU 57: 7) Simonstorps
sn, Bråbo hd Og. Om första leden, fsv. viper 'skog' se Veden,
Vedden; om senare Björken, Fett-, Öjbjörken o. s. v.
Viekern, se Vikern.
*Vidhgalder eller *Vidhgalle har utan tvifvel varit namnet på den sjö, Bysjön, i Yxnerums sa, Skärkinds hd Og., vid
hvilken gården vegalla är belägen. Denna gård skrifves år
1371 (i) Widgallum (SRP nr 1021), år 1394 (i) Vidgalla (SRP
nr 2748), år 1413 Wigalla (SD NS 2: 706), ock detta gårdnamn
är bildat som fsv. Skrikogalla, nu Skrikegallen, af sjönamnet
Skrikegallen. Första leden är vidher 'skog' (se Veden, Vedden
o. s. v.), om den senare se Gallen.
"Vidhir, *Vipir har enligt mitt förmenande utom allt tvifvel
varit namnet på följande två sjöar:
en icke obetydlig sjö (med. rundad form), som nu kallas
Virserumssjön 1, Virserums sn, Aspelands hd Kim. Socknen
kallas år 1350 Vidhisrum (SD 6: 237), år 1418 Widhersrum2.
Gårdnamn på -rum, hvilkas första led innehåller ett sjönamn,
äro i synnerhet i Klrn. ytterst vanliga (se afd. IV). Formen
Vidhisrum visar, att ej här, såsom Lundgren Språk!. int. s. 78
förmodar, personnamnet Vipar ingår. Vidhisrum : *Vipir = Tidhisrum : *Tipir (se d. 0.). Den yngre formen Widhersrum har
analogiskt erhållit sitt r på samma sätt som fsv. Höfuirsböle (se
Ilöfvern), fsv. Meelirsaker (äldre Ml:ensaker) : Mehr (se Mälaren),
Rurmersrum : *Runnir (se d. o.), Vinnersrum : fsv. *Hvinir
(se Vinningen).
den betydliga sjö, som nu kallas Storsjön, Möklinta sn,
Ö.-Tjurbo hd Vstml. Vid sjön ligger gården Visbäck, hvars
fsv. namn Widhisbaka (1371), Vidhis Becke (1448)3 otvetydigt
visar hän på ett fsv. sjönamn Vidhir. Sjöns nuvarande namn
har för öfrigt samma betydelse4. Gårdnamnet Visbäck har sålunda fått namn efter det lilla vattendrag, vid hvilket gården
är belägen ock som flyter ut i Stoisjön : det betyder 'bäcken
vid sjön Vidhir'.
Nu af allmogen uttalat ve3sumrön2.
Styffe Un.2 s. 183.
3) Bellander s. 26.
4) Jfr att det ungefär likbetydande Bolmen af allmogen likaså
utbytts mot Storsjön; se äfven under Milen.
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Identiskt med detta fsv. namn är det no. sjönamnet Vieren,
Buskeruds amt, ock vidare is!. viäir m. 'haf. Vieren ligger
nära sjön Smalvandet. Här uppträda alltså två motsättningsnamn af samma art som Vielemgen Mjölången, Storsjön ••••
Svarthöfden 0. a., se
,Lillsjön (se Lillen), Ljusterhöfden
t. ex. under Lyen samt afd. III slutet.
Namnen innehålla det nord. adj. vid, om hvars uppträdande
i vattendragsnamn för . öfrigt talas under Vidöstern ock Vien. Det
senare namnet förutsätter en parallellbildning fsv.
*Vidhme synes hafva varit det fsv. namnet på den sjö i
Kinds hd Smål. (nu Og.), som från 1362 omnämnes i SRP nr
523 under formen Widhman; jfr med afseende på formen under
Jälmaren (ialmans, Ioalmans o. s. v.). Namnet är antagligen
en bildning af adj. viper 'vid' (se närmare Vidöstern) medelst
suffixet -me af samma art som de af mig Ark. 7: 151 anförda
konkreta substantiven; jfr särskilt de fno. älfnamnen Ljåäma
eller Ljåfma, Ruäma (se för öfrigt afd. II § 14). På grund af det
fsv. gårdnamnet Karcanshult (där dock felläsning eller felskrifning kan förekomma) : sjönamnet Barken tycks det emellertid
icke omöjligt, att vi i fsv. sjönamn haft en afledning -an, som
ju kan uppträda i sjönamnet Widhman.
Vidöstern visdösstern, af allmogen ofta kallad visösstern
(Wydeustern Blaeu 2: 35 [1663; märk franskt arbete]; Vidöstern
[Wid Östern] 16651, Tuneld s. 132 [1741], Lotter c. 1750, Hermelin 1809, GS 1 Ö 38; Vidöstarn Rogberg o. Ruda s. 453 [1770;
s. 451 dock -östern]), mycket stor sjö på gränsen af Östbo ock
Sunnerbo h:der Smål., omgifven af fäLli kyrksocknar. Den har
i äldre tider haft ett betydligt större omfång 2. Tydligen är
det samma sjö, som år 1372 kallas Vida sjö 3. Första leden
är naturligtvis sv. adj. vid, fsv. viner, isl. vi5r o. s. v, 'vid,
rymlig, bred'. Detta ord ingår äfven i sjönamnet Vidavann
»vidvattnet», Jä.mshögs sn Blek.4, ock sannolikast i det af mig
förutsatta fsv. *Vidhme, vidare i Vielemgen, Vien, Viasjön (GS
3 Ö 40, Medelstads hd Blek.), Viesjön 1 ö 375. Att jag föredrager
Omtalas som råmärke; se Allvin östbo s. 2.
Se därom G. de Geer SGU C 141: 3.
Jfr Höjer 2: 319.
Öller Jemshögs sn s. 39 (1800).
Om viesjon å 1 ö 36 : Ved.å.sa se Vien.
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att härleda Via- ock viesjön från viper 'vid' ock ej från viner
'skog', beror därpå, att formen nära ansluter sig till sådana namn
som Breda-, Bredesjön, Djupa-, Djupesjön o. S. v., motsvarande fsv. Brepasio, Diupasio, Langasio, Svartasio o. s. v., af
äldre Brepe sio o. s. v. För öf'rigt torde adj. vid äfven kunna
sökas i något af de under Vedan anförda namnen Visjön. Samma
adj. uppträder äfven i det fsv. sjönamnet Vidhir ock no. sjönamnet vieren (se Tidhir). Vidare erinrar jag om det mytiska
ånamnet viä i Grimnismål. Däremot hör knappast det fht.
flod- ock ortnamnet Wida hit; se Förstem. 2: 1511 f. ock Vedan. I fråga om betydelsen kunna jämföras Bolmen, Bredrefven, Möckeln, Rummen, Seletngen 1, sammansättningarna
med Deger-, Stor- 0. s. v. Senare leden innehåller säkerligen
väderstrecksnamnet öster, fsv. ester, isl. austr o. s. v. Härom
skrifver till mig en meddelare, pastorn, fil. kand. C. LINDSTC:
»Vidöstern är den största sjön i öster från Västbo härad. Denna
omständighet torde bevisa, att den nuvarande befolkningen kommit från väster hit ock att sjön sålunda legat i öster för dem,
som gåfvo den sitt namn. Här [d. v. s. i Östbo hd, Tånnö sn]
kallas den vanligen tvärtom Västre sjö i motsats till Östre
sjö». Att uppkalla sjöar efter väderstrecken är ytterst vanligt.
Från det föregående erinras om namnen på Norr- ock Söder(Sör-). Öster- förekommer i sjönamnen Östjutten (se Jutten)
samt Östersjön 2, Östergöl .(GS 3 Ö 39), östratjärn (1 Ö 31);
jfr äfven Östansjön (3 Ö 36: Östansjö). Däremot ingår icke
detta ord i Östen 1, sannolikt ej häller i östen 2. Af väster
äro bildade : sjönamnen Västjutten (se ~ten), vidare Västersjön (Västre-)8, Västsjön (GS 1 V 36); jfr äfven Västansjön
(1 Ö 31). Då emellertid namn sådana som Västern, Östern,
Norren, Södern icke för öfrigt användas om sjöar, anser jag mig
hafva skäl att äfven omnämna en annan tolkning af senare
Dock är det osäkert, om namnet hör till sid i betydelsen 'vid'.
GS 3 Ö 40, 3 Ö 39 2 ggr, 1 V 37 2 ggr, 1 Ö 37, 3 Ö 36,
4 Ö 35, 2 Ö 33 2 ggr, 3 Ö 33 2 ggr, 2 Ö 32 2 ggr (en af dem nära
Vastersjön), 3 Ö 32 nära Västlandasjön, 3 Ö 31 nära Västersjön,
4 Ö 31, 6 Ö 31.
GS 1 Ö 40, 3 Ö 40, 3 Ö 39, 2 Ö 38, 1 Ö 37, 2 Ö 36 2
ggr, 3 Ö 36 2 ggr, 1 V 35, 4 Ö 35, 3 Ö 33, 4 Ö 33, 2 Ö 32 2
ggr, 3 Ö 31 nära Östersjön, 6 0 31, 6 Ö 30.
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leden i Vidöstern. Man bör nämligen icke alldeles lemna ur
räkningen den möjligheten, att denna sjö älst endast kallats
Östern, fsv. 'Oster, ock att detta namn är identiskt med fsax.
f ht. wuosti 'wiist', hvilket som bekant är nära besläktat
med lat. västus. Vidöstern vore då en tautologisk bildning af
samma art som (på sätt ock vis) t. ex. Skrikegallen. Jfr äfven
Östen 2. Emellertid torde den först lemnade förklaringen böra
föredragas.
Vielången vi3e1oegen.
(GS 2 Ö 40) Orkeneds sn, Ö. Göinge hd Skå., nära sjön
Farlången.
(GS 2 Ö 40) Jämshögs sn, Listers hd Blek., nära sjön
Mjölången.
Man skulle kunna tveka om huruvida namnets första led är
att föra till fsv. viper 'skog' eller vipor 'vid'. Enligt mitt förmenande hör det till det senare ordet. Härför talar, att vilången
2 ligger nära .Mjölången, hvilket senare namn betyder 'den
smala långsjön'. Jfr hvad som yttrats om no. sjönamnen Vieren
ock Smalvandet under *Vidhir. Dock må påpekas, att Vielången
åtminstone numera icke förefaller synnerligen mycket bredare
än Mjölången. Bättre passar från denna synpunkt namnet in
på Vielången 2. Om senare leden se Längen. — Vielången 1
föres af Falkm. s. 96 felaktigt till vi 'heligt ställe'.

Ylen.
sannolikt vi3en2 1 (Vien enl. uppgift; Viesjön GS 1 Ö
36, se Vidöstern), liten sjö på gränsen mellan Möne o. Dalums
s:nar, Ås hd Vg. : Vedåsa.
vi3en2 (Ven Lotter c. 1750; Pien Hermelin 1810, Widegren 1: 581 [1817], Tham Link. s. 29, GS 3 Ö 35; Vihn Broocman 2: 247 [1760]), icke obetydlig sjö i Grebo, Björsäters, Åtvida m. fl. s:nar, Bankekinds hd Og.
Af dessa namn innehåller Vien 1, att dömma af gårdnamnsformen Vedåsa, möjligen fsv. viner 'skog' ock är sålunda identiskt med Vedan, Vedden (se d. o.). Däremot utgår Vien 2
snarast från ett fsv. *VIpe, en utbildning af adj. vipor 'vid' af
samma art som *Bleke : bleker, *Diupe : diuper, *Hvite : hviter
1)

Akeenten var ej säkert känd af min meddelare.
Sv. 1and8m. XX. 1.

45
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m. fl.; se Djupen, Digiten. Om andra af adj. vid bildade sjönamn
se Vidöstern. En parallellbildning på -jr till detta Vii är fsv. sjönamnet *Vipir ock no. sjönamnet Vieren fao. *Vi5ir (se Vidhir).
"Vifden har möjligen varit namnet på den sjö, som nu
kallas Fläcksjön, Fläckebo sn, Norrbo hd Vstml., ock som i fsv.
tid säkerligen någon gång äfven hetat *Fleeti (hvarom se under
Faten). Vid sjön ligger gården Vefde, fsv. Vifde, som kan
förhålla sig till ett sjönamn Vifden, liksom gårdnamnet Näfde,
fsv. Na3fde, förhåller sig till sjönamnet Näfden Dalarna (se under
Näckkalfven)1.
Vifiotten, af allmogen uttalat »Vi-flöten med ej fullt rent
ö-ljud» som i kol, kolryss (SGU 63: 2, 3) Rägna sn, Finspånga läns
hd Og. Första leden är naturligtvis flertydig; snarast hör den till
fsv. viper 'skog' (se Vedan). Senare leden är tydligen etymologiskt
identisk med sv. flotte, fsv. isl. iioti, en bildning af svaga rotstadiet till flyta; men i hvilken betydelsenyans ordet här skall
tagas, kan numera icke bestämmas.
Vifveln vi3vei2n (Broocman 2: 748 [1760], GS 3 Ö 35), liten
sjö i Ö. Tollstads o. Hargs s:nar, Vifolka hd Og. Det finns
alls intet som hindrar att härleda detta sjönamn från det gamla
insektnamnet vifvel, hvilket som bekant ingår i sv. tordyfveI
ags. tordwifel ock för öfrigt uppträder i alla germanska
språk 2, urgerm. uibilaz. I fråga om betydelsen erinras om
sjönamnen Bremsen, Kläggen samt det fao. älfnarnnet Humla.
Samma ord ingår väl äfven i gårdnamnet Vifvelsjö, Lofta sn
Kim. Vifveln bör snarast betraktas som ett jämförelsenamn,
som haft afseende på sjöns form.
Viggan vigsgan (vigan, enl. uppgift) Tierps sn, Örbyhus
hd Uppl.; kallas i skrift stundom viggaren (se d. o. 2). Namnet innehåller en gammal oblik kasus af det nedan behandlade sjönamnet Viggen. Dylika former på -an äro synnerligen vanliga i Uppl.; se t. ex. Boman, ~van, Kornan, Lyan,
Skiran, Ältan. Viggan förhåller sig till Viggen liksom Lyan
till Lyen. Det tyckes innehålla sv. ock y.-fsv. vigge m. 'kil',
hvilket motsvaras af ä.-fsv. wegge 3. Samma ord ingår äfven i
Se närmare under afd. II (§ 20).
Se t. ex. Bugge Ark. 2: 219 följ.
Om förhållandet mellan dessa ord se Kock Ark. 4: 174; om
etymologien se under Vaglarna.
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sjönamnen Viggaren, Viggen, Viggesjön (GS 3 0 40 Blek.);
om Viggäliven Vrml.' se Viggen 3, 4; jfr äfven Vixen. För
en dylik etymologi tala åtskilliga paralleller såsom sjönamnen
Skagern, Skarpen, Snyten, Taggen, Udden. Emellertid må
märkas, att i Norge finnes ett älfnamri Vigga, fno. Vigg2. Nu
förekommer visserligen ett no. vigg 'yxägg', hvilket är samma
ord som sv. vigg[e] (se Rosa); men i regel motsvaras detta ord
i sin vanliga betydelse af no. vegg (ifegg). Fno. älfnamnet
Vigg föres också af BUGGE3 till fno. vega 'föra från ett ställe
till ett annat' (se Vighp-). Den gifna härledningen af Viggan,
Viggen o. s. v. blir därför något osäker, ock något eller några
af de svenska namnen bör kanske hällre förbindas med det
norska, där ordet vigg säkerligen icke ingår.
Viggaren vig3gar2n.
1).. (Viggar[e]n Hermelin 1804, Björkviks an s. 16 [1823],
GS 4 0 33 m. fl.) Björkviks an, Jönåkers hd Sdml. : Viggartorp.
2) (Viggarn Tham Ups. s. 204) = Viggan. Detta namn
visar hän på ett fsv. *Viggir. Det är sannolikt, att samma sjönamn äfven ingår i gårdnamnet Viggesbo Rumskulla sn, Ydre
hd, hvilket enligt en handling, aftryckt af Rääf 1: 254, år 1453
skrefs wiggesbode. Gården ligger vid sjön Hjorten. Båda namnen — det nu försvunna *Viggir ock det ännu lefvande — ha
sålunda afseende på sjöns form. Det är dock möjligt, att namnet
'Viggir i stället använts om de två strax bredvid belägna, medelst
en liten å förenade småsjöarna. Härför kunde tala att — som
under Viggen framhålles — samtliga sjöar med detta namn egentligen uppträda två ock två. Norrby Ydre g. 2: 81 härleder
Wiggesbo ur ett personnamn.
Om härledningen se Viggan. Den först nämnda af de båda
sjöarna har säkerligen fått sitt namn på grund af formen af
dess (syd)västra strand; se kartan.
Viggen.
1) Norra o. Södra, vigigen (GS 3 ö 35) Tjärstads sn, Kinds
hd Og. : Viggedal, ett stycke från sjön nära en liten, i förbindelse
Namnet anföres af Fernow s. 10.
Se Rygh NG 2: 173, Elven. s. 296 f., där äfven svenska vattendragsnamn af en stam Vigg- omnämnas.
8) Rygh NG 14: 396, jfr Elven. s. 297.
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med desamma stående å, som alltså sannolikt i äldre tider hetat
Vigga, Viggån 1. ngt dyl. Att namn på dalar innehålla älfnamn, är såväl i Sverge som Norge ytterst vanligt.
2). Norra o. Södra, vig3gen2 (vigane, akc. 2) (Hermelin 1808,
GS 2 ö 32) Kroppa sn, Filipstads bärgsl. Vrml.
Norra 0. Södra (Hermelin 1808, Höjers karta), två af
Viggälfven genomflutna sjöar i södra delen af Älfdals ock norra
delen af Fryksdals härader Vrml. Möjligen ha sjöarna fått sitt
namn af Viggälfven, som kanske i äldre tid haft namnet Vigga
= no. älfnamnet Vigga (se Viggen).
Norra 0. Södra (GS 4 0 31) V. Färnebro sn, Vångsbro
sn Vstml. : Viggarne, Viggbo. Viggbo kallas år 1371 Viggaboduml. Sjön har i fsv. alltså hetat vigge.
i sammansättningarna Bo-, Gräs-, Rtiviggen, som stå i
förbindelse med Viggen 3.
En sjö med namnet Viggen finnes äfven i Hedemora sn
Dalarna (GS 3 Ö 30); jfr Tuneld s. 101 (1741). Äfven denna
sjö består egentligen af två sjöar, hvilka äro skilda medelst ett
smalt näs. Ett gemensamt drag för alla mig bekanta sjöar af
namnet Viggen är sålunda, att de uppträda två ock två; jfr
äfven under Viggaren. Om härledningen se Viggen, Tiggaren. —
Fsv. *Vigge.
Fsv. *viggir (i gårdnamnet Viggeebo), se Tiggaren.
Fsv. Vig* är en sjönamnsstam som på sätt ock vis faller
utom området för denna afhandling, men dock här må behandlas på grund af det intresse den erbjuder. Den ingår i Vigdesiötresk (15692) Ångerm., hvilket namn säkerligen utgår från
ett enkelt *Vighpe eller *vighDir. Ett motsvarande fno. älfnamn är det Vie, som omtalas hos Rygh NG 15: 16. Bildningen nr säkerligen icke, såsom i flera andra sjönamn på d,
denominativ. Jag antager ett *9e316-, bildat med det suffix för
nomina agentis, som jag behandlat Ark. 7: 165 f. Namnet hör
till isl. vega 'föra från ett ställe till ett annat' ock är en parallellbildning till fno. ältnamnet Vigg, hvilket Bugge-Rygh NG
14: 396 för till samma värb (<— *ue3ip5). Se för öfrigt öfversikten (afd. II, s. 38) ock jfr Fyghpir.
Styffe Bidr. t. Skand. hist. 1: 140, Bellander s. 40.
Anfört af Nordlander Ångerm. fiskev. s. 24.
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Vigötten vi3got2ten 1 (GS 3 Ö 37 o. 38) Lemnhults sn,
Östra hd Små]. I betraktande af de icke få sjönamn af mytisk innebörd, som vi i det föregående träffat, ock särskilt med
tanke på Alguten — förutsatt att den här förut gifna tolkningen
af detta namn är riktig — ligger det nära till hands att äfven
i vigotten se ett dylikt namn. Jag skulle emellertid icke framställa en sådan hypotes, om icke i fsv. funnes ett personnamn
Viguter eller vigöter, hvilket troligtvis, såsom också Lundgren Hedn. tro s. 56 antager, har mytiskt ursprung. Det innehåller fsv. vi- 'hälgedom' ock en motsvarighet till det isl. Gautr,
namn på Oden. Nu kunde man visserligen — liksom i fråga
om Alguten — rent teoretiskt tänka sig, att det är personnamnet Viguter eller Vigöter som här ingår. Men mot ett dylikt
antagande talar kraftigt, att personnamn annars icke bilda osammansatta sjönamn. Jag anser därför möjligt, att här ett gudanamn föreligger, motsvarande ett isl. "Vågautr. Om formen se
Alguten, till hvilken artikel för öfrigt hänvisas. Formellt sett
kunde man dock äfven tolka vigotten som innehållande fsv.
viker 'skog' (se Vedan o. s. v.) eller viker 'vid' (se Vidöstern)
ock den stam gaut-, som ingår i sjönamnen Göten, Götemaren
ock i no. älfnamn på Gaut-; hvilka namn nog icke hafva mytisk betydelse; men det synes mig mindre lämpligt att skilja
namnet från det nämnda Viguter äfvensom från gårdnamnet
Wigutances »innan Hemmingx bole i Forsaridhe» (så skrifvet år
1404, SD NS I). Hvad detta sistnämnda vidgår, är det ju ej
omöjligt, att det innehåller ett sjönamn *viguti; jfr (det likaledes
mytiska sjönamnet) Algudhl. Om nu Alguten är sammansatt
med en motsvarighet till got. alhs 'tämpel' — hvilket dock är
högst ovisst — vore öfverensstämmelsen mellan detta namn ock
Vigotten icke ringa. Jfr Allgunnen (: Algtm = fht. Alahgund),
där möjligen namnet på en kvinnlig stridsgudomlighet uppträder.
För öfrigt hänvisas till Frövättern, Onsörjen, Rägnaren, Ullen, Ullvättern, Toren, Tynn. — Har sjön möjligen äfven burit namnet
Älgen (se d. o.)?
Viholten sannolikt vi3hol2ten 2 (GS 2 Ö 34), mycket liten
sjö i Tivedens sn, Vadsbo hd Vg. Första leden kan i saknad af
Namnet är dock numera mycket sällsynt i orten. Sjön kallas
i stället Fagerhultssjön.
Sjön var obekant för min meddelare från trakten.
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äldre former icke med säkerhet bestämmas. Sjön är för obetydlig, för att man skulle kunna härleda den från adj. vid (se
Vidlistern). Snarast är det alltså fsv. viper 'skog' som här ingår (se Vedan o. s. v.). Senare leden innehåller fsv. holt, hult
n. 'hult, liten skog, skogsdunge', hvarom se närmare under Hultbren ock Njurhulten. I fråga om betydelsen jfr under Månen ock
Vedan. Är denna härledning riktig, är namnet att fatta som en
tautologisk bildning af samma art som t. ex. Skrikegallen.
Emellertid erinras äfven om sjönamnet Holten, hvilket utgår
från ett fsv. Hulse ock sålunda icke är besläktat med hult.

Vikaren.
(Vikarn Widegren 1: 492 [1818]) Gammelkils sn, Valkebo
hd Og., på gränsen till Vikingstads sn; den kallades äfven
Storsjön.

(Broocman 2: 110 [1760]), numera igänvallad sjö mellan
Flistads o. Klockrike &nar, Gullbärgs hd Og.
viskar2n (GS 6 Ö 30), liten sjö i Häfverö sn, Häfverö o.
Väddö skeppsl. Uppl. Jfr de längre upp i norr belägna Vikarsjöarna.

En lika benämnd sjö finnes äfven i Attmars sn Medelpad.
Namnet utgår väl från ett fsv. Vikir ock är sålunda etymologiskt identiskt med Vikern. Man kan ej gärna härleda det
från något annat ord än det gamla nordiska vik. Det betyder
sålunda 'viksjön' liksom Getaren 'getsjön', Hällaren 'hällsjön'
o. s. v. Jfr viksjönl samt Vixen. Samma ord ingår äfven i sjönamnen Viken ock Vikholmen. Hvad Vikaren 3 ock Vikarsjöarna beträffar, kan man emellertid ej, om hänsyn tages till
sjöarnas nuvarande form, fatta namnet såsom betydande 'den
på vikar rika sjön', utan namnen måste antagas hafva en annan
grund. Det torde därför i detta sammanhang böra påpekas, att
i fht. ortnamn, som innehålla en stam vik-, ett ock annat otydligt spår visar sig af ett gammalt ord, som enligt Förstem.
2: 1518 måste hafva betytt 'moras' (»weicher boden»). Skulle
äfven i Norden en motsvarighet till detta ord hafva existerat?
— Vikaren 1 ville man gärna förbinda med namnet å den
socken Vikingstad, å hvars gräns den varit belägen. Det skrefs
1) GS 2 Ö 38 : Vikanäs, 1 Ö 37 : Vik, 4 Ö 37, 2 V 34, 2 Ö
34, 4 ö 34 : Vik, 4 Ö 33 : Vik, 6 Ö 31 : Västervik, Viktorpen.
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år 1382 Vikingstadha1. Men ortnamnen på -stad innehålla i
de flästa fall personnamn, endast ett par gånger har jag funnit
sådana namn bildade af sjönamn. Det är för öfrigt klart, att
Vikingstad, såsom redan LIINDGREN 2 antagit, är sammansatt
med det fornsvenska vanliga personnamnet Viking. En pluralgenitiv af samma ord uppträder sannolikt i Vingåker, fsv. Wikingakir; här ha vi dock att söka den äldre betydelsen af
släktskapsord, hvadan alltså namnet bör tolkas som 'åker tillhörande sönerna eller ättlingarna af Vike' (eller med Vik- sammansatta namn)2. Vikaren ock Vikingstad stå alltså icke i
något direkt etymologiskt samband.
Viken vi4ken.
(Lotter c. 1750, Hermelin 1807, GS 2 Ö 34), stor sjö i
Vadsbo hd Vg., egentligen en vik af Vättern. Trakten mellan
sjöarna Viken ock Örlen kallades under medeltiden Wikeskogh
(SD NS 3: 273 fr. 1417).
(Tham Ups. s. 181, GS 5 Ö 30), lång ock smal sjö till
största delen inom Faringe sn, Närdinghundra hd Uppl. Den
har äfven kallats Ryeklingen samt bär dessutom namnet Rycklingesjön.
Dessa namn äro att fatta som ursprungliga appellativer;
se för öfrigt Vikaren.
Vikern 1. Viekern vikikern (Wiekern 16583, Lex. 6: 327;
Vikern Beskr. öfver Nora o. Lindes bärgsl. s. 61 [1791], GS 2
6 32), stor sjö i Nora landsförsamling o. Vikers kapellförsamling, Nora bärgsl. Vsttnl. : Vikersvik, Viker. Namnet å den sistnämnda gården skrifves år 1347 vikiir (SD V), hvaraf framgår, att sjöns fsv. namn var Vikir, Viker (sjönamnet Viker :
gårdnantnet Viker -= Alstern : Alster, Immen : Immen, Kläggen : Kläggen o. s. v.). Namnet är sålunda egentligen etymologiskt identiskt med Vikaren ock betyder 'viksjön'; se närmare Vikaren. Jfr vixen (slutet).
Irikholmen vi3khol2men (Wieselgren 2: 709, GS 3 Ö 39)
Älmeboda o. Linneryds s:nar, Konga hd Smål. : Vikholmsryd.
Om förra leden se Vikaren, om den senare Holmen ock jfr Testholmen. Det kan ej afgöras, om namnet ursprungligen tillkom2) Lundgr. Personnamn på -ing s. 6.
.) Styffe Un.2 s. 202.
) I handling, aftryckt i Norask. ark. 3: 453.
•
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mit någon af de att dömma af kartan icke få holmar, som
finnas i sjön, eller om det uppstått för att beteckna sjöns holmrikedom.
Villingen, stora o. Lina, virligen2 (viligan) (GS 3 Ö 32),
två små sjöar i Knista sn, Edsbärgs hd Nke : Villingsbiirg. En
lika benämnd sjö finnes äfven i Husby tingslag Dalarna (GS 3
Ö 30). Namnen böra väl sammanhållas med no. älfnamnet
Villa'.
Det ligger närmast till hands att här antaga afledningar
af adj. vill, motsvarande fsv. vilder, villor, isl. villr, jfr fsax.
fht. wildi, ags. wilde, got. wildeis 0. s. v. samt afledningen
vilse. Nsv. vild har så till form som betydelse påvärkats af
det tyska ordet. Etymologiskt identiskt — rent formellt sett
— är alltså iv. villinger
Svårare är att säga, huru namnet skall uppfattas i semasiologiskt afseende. Det nordiska ordet betyder dels 'vild (om djur)
1. 'ursinnig, från vettet', dels 'vilsegående, vilsegången'. Den
senare betydelsen förmodar Rygh Elven. s. 297 i det no. älfnamnet, men antagandet synes osannolikt. Den första betydelsen erinrar om den af 'liflig, orolig, hastig, yr; häftig' i sjönamnen Femlingen, Leken, Nimmern, Striern, Svinn.aren,
Vimmern. Man kunde äfven erinra om sjönamnet Token.
Namnet skulle då syfta på oroligt, lätt upprört vatten I. dyL
Jfr sv. villbatting 'yr, vild pojke, vildbasare'.
Med tanke på Willattu.nge(n), Wildattongen, tidigast omnämnt år 12752, kunde man emellertid äfven uppkasta den frågan, huruvida ej i våra vattendragsnamn betydelsen af vild i
t. ex. vildmark, ty. wildniss 0. s. v. ingår. Villingen skulle
då snarast ha betytt 'sjön som ligger inne i villande skogen>
1. ngt dyl. Att willattu.ngen bör öfversättas såsom 'vildmarksåttingen', är höjt öfver allt tvifvel. Det nuvarande Villåttinge
härad Sdml. är Nyköpings läns mäst kuperade ock bärgiga
bygd, ock i dess norra del finnas vilda, ödsliga ock kärrfyllda
skogsmarker. Häradet anses också vara den del af Sdml., till
hvilken odlingen senast hunnit3. Om af motsvarande tyska ord
bildade ortnamn se Förstem. 2: 1534. Särskilt erinras om fht.
Rygh NG 3: 364, Elven. s. 297.
Styffe Un.2 s. 236.
3) Höjer 1: 193.
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Wildarbak, hvilket VGRIENBERGER anser innehålla ett adj. på
-ra- till f ht. wildi 'siluatieus, agrestis, ferox'1.
Emellertid kan man i saknad af fsv. former naturligtvis
icke vara fullt säker på att namnet utgår från ett fsv. Villinger.
fsv. Hulunder. Sjöarnas form
Jag erinrar om Hulingen
talar mot att förutsätta ett fsv. Viianger ;jfr Vilången. — En
stam Vii- tycks ingå i vilsjön (GS 3 ö 37) ock Viietjärn
(2 V 34).
Vilången eller Yillången, Stora, vi31og2gen (viitigan, vileivan) (Villången Lotter c. 1750, Hermelin 1803; Vilången Dahl
Carlsk. Sochn 17792, GS 2 Ö 32), icke obetydlig sjö i Bjurtjärns sn, Karlskoga bärgsl. Vrml. Det kan naturligtvis ej afgöras, om första leden innehåller fsv. viper 'skog', hvarom se
Vadan, eller adj. vipor 'vid', hvarom se Vidöstern. I förra fallet
vore namnet identiskt med sjönamnet Velången, i senare med
Vielången.
Vimmern vim4mern (GS 3 Ö 36), liten sjö i S. Vi sn,
Sevedes hd Kim. Då den är belägen omkr. en mil från Vimmerby, ha vi först att tillse, huruvida det finnes något skäl att
förbinda dess namn med detta stadsnamn. Staden hette i fsv.
tid WYmarbY (SD IV fr. 1331), Vimarby (14303). Detta namn
synes innehålla gen. af ett gammalt älfnamn *Vim, gen. Vimar. Man skulle dock äfven kunna tänka på personnamnet
vimar, runsv. uimar, hvilket Lundgr. Hedn. tro s. 57 anser
innehålla vi 'hälgedom'. Emellertid äro personnamnen mycket
sällsynta i namn på -by4, ock fik öfrigt borde namnet i så fall
snarast lyda Vimarsby.
Sjönamnet innehåller enligt min mening nom. sing. af det
fsv. adj "vimber, som förutsättes af det just i Småland förekommande adj. vemm 'rask, kvick'; jfr det af vGrienberger MdIföG
19: 530 postulerade fht. sbst. wimi. Ordet är väl rotbesläktat
med rnht. wimmen 'röra sig, vimla'. Hit hör väl äfven Vimmersjön (GS 1 V 36), delvis inom Starrhärads sn Vg., samt möjligen äfven vimieån, som inmynnar i Nossan Vg. Vidare
erinrar jag om det i Snorra-Edda uppträdande älfnamnet ViSitz-ber. d. k. akad. d. wissensch., phil.-hist. cl., 142: 242.
3) Styffe Un.2 s. 184.
) Norask. ark. 2: 406.
4) Se Hellqu. Ortnamn på -inge s. 136.
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mur1. Besläktade no. ortnamn förekomma äfven i Norge; därom
utförligt M. Olsen Norske stedsnavne (art. Vima) i Ark. 22:
123 f., där äfven vimur omtalas. Den betydelse, jag här antagit, är i sjönamn ganska vanlig; jfr Femlingen, Karken, Leken,
Nimmern, Sknndern, Svinnaren, Tåfösingen m. fl. m.
Emellertid vill jag icke alldeles undertrycka den väl dock
svaga möjligheten, att Vimmern är sammansatt af sockennamnet fsv. Vi ock det ord för sjö, som omtalas under Naren. Men
äfven med detta antagande blir det svårt att förklara fsv. Vimarby ur sjönamnet, man hade nämligen väntat sig ett Vimarsby.
Vinaren, se Vitten.
Vind0111Men vind3om2men 2 (Vindommen Lotter e. 1750;
Vindomen Hermelin 1818, GS 4 Ö 35), stor sjö i Hannäs,
Ukna ock Tryserums s:nar, N. Tjusts hd Kim. Senare leden
är det tre • gånger å andra håll uppträdande sjönamnet Ommen, hvilket betyder 'den ljudande, klingande', en i sjönamn
vanlig betydelse. Från sjön utgår den krokiga ock slingrande
Vindån. Det kan alltså tyckas ligga nära till hands att antaga,
att sjönamnet sammansatts med detta ånamn; jfr Asp-, Säfve-,
Veselången (: älfnamnen fsv. Aspa, Sceva, Visa). Det bör föras
till sv. vind, is!. vindr 'sned, skef', v. vinda 'sno, vända; skela'
o. s. v. Samma härledning antager Rygh NG 2: 100 för f'no.
älfnamnet Vind, no. Vinda (från sjön Vindin); jfr anf. arb.
2: 236, IV. 2: 302 m. fl. st. Hit hör väl ock fsv. Windaström 3.
En 1-afledning föreligger i Vindelälfven, som bildar sjön Stora
Vindelen, Västerbotten; jfr ags. Windles åfer (= stranden af
Windel), nu Windsor. Med detta älfnamn sammanställes fl.
sockennamnet Windallåå 1605 af Saxön Sv. bosättn. i Finl.
1: 250; jfr Karsten Österbottn. ortn. 1: 105. I Askersunds landsförsamling Nke finnes en liten sjö vinnasjön (GS 2 Ö 33) :
Vinna, Vinnansjö. Gårdnamnet Vinna skrifves år 1447 Windha4.
Om detta i sin tur utgår från ett osammansatt sjönamn, kunde
man fråga sig. om icke äfven här ett besläktat namn föreligger.
Men det finnes intet i formen vare sig af sjön eller den genomAndra läsarter, t. ex. Vimr, hos Bu.gge NFkv. s. 331.
Efter en annan uppgift, som dock ej härleder sig från någon
i trakten boende, skulle namnet uttalas -o2men.
Vadst. kl. jordeb. s. 221.
Tham Sthm s. 204.
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flytande ån som ger anledning till ett sådant antagande. Detta
namn torde därför böra föras till vind 'ventus'; jfr följ. namn samt
fao. *Vindge : adj. vindugr enligt en
no. fjordnamnet Vingen
gissning af Bugge-Rygh NG 14: 47, Elven. s. 342. Med afseende
på betydelsen 'krokig o. d.' böra Viren, Vrången ock där anförda namn jämföras. Vidare erinras om det grekiska flod'winde'l. Nu får det emelnamnet `EILaniv i Arkadien:
lertid icke tagas som afgjort, att värkligen Vindommen erhållit
sin första led från Vindån. I betraktande af den i ögonen fallande oregelbundna form — med otaliga bukter ock slingringar
— som utmärker Vindommen, är det lika möjligt, att förhållandet är omvänt, så att Vindån uppkallats efter Vindommen;
jfr t. ex. Viggälfven : sjönamnet Viggen. — Då namnets senare
led har en betydelse, som åsyftar, att sjön är blåsig, kunde
man ju också tänka sig, att vind 'ventus' här inginge‘ i hvilket fall ordet vore en tautologisk bildning af samma art som
sjönamnet Skrikegallen; men jag anser denna tolkning osannolik.
Fsv. Vin(d)se, *Yinze (eller möjligen *Windsio[r]) har sannolikt varit namnet på den lilla sjö, som nu kallas Vinsarpsiön
(GS 1 Ö 36) Böne sn, Redvägs hd Vg. vinsarp skrifves år
1323 vinsaathorp' ock år 1399 Winzathorp (SRP nr 3054), en
sätesgård som först var belägen vid södra ändan af sjön, men
sedan flyttats till väster om sjön i Dalums snu. Detta namn
är antagligen sammansatt med ett sjönamn *Win(d)se, hvilket
förhåller sig till Winzathorp liksom Hindsen till fsv. Inzachind,
Hindsekind, *Holse till Hulsaliunga (se Holten), Ramsen till
Ramsebodha; jfr Ymsi (se Ymsen) m. fl. Namnet hör knappast till
vind 'ventus' (jfr föreg. art.); det bör nämligen märkas, att den älst
uppvisade formen är Vina-. Erinras bör äfven om no. Vinsedalen, hvilket Rygh NG 3: 395 anser kunna härledas ur ett
älfnamn.
Tinen viinen eller (enl. annan uppgift) vi3nen2 (GS 2 Ö 39),
icke obetydlig sjö i Elärlunda ock V. Torsås s:nar, Allbo hd
Smål. : Vinsnäs, Vinskalla. Om det förstnämnda uttalet är
det äldre, har den fsv. formen varit "Hvin. Har däremot akc.
2 gamla anor, kan i betraktande af gårdnamnen på Vins1)
3)

Fick Bezz. Beitr. 22: 51.
Styffe Uri.., s. 111. '

2) SD 3: 605 fr. 1323.

718

HELLQUIST, SJÖNAMN.

XX. 1

namnet endast ha lytt *Hvinir. I detta fall är det identiskt
med det gamla namnet på sjön Vinningen samt med det fao.
fjordnamnet Hvinir, om hvilket senare mera utförligt Rygh
Stud. ss. 37, 80. Vid Löfsjön, Sorunda sn, Sotholms hd Sdml.,
ligger en gård Vinaren, hvilket namn tyder på att sjön i äldre
tid hetat på samma sätt; jfr gårdnamnen Alster : Alstern, Viker
: Vikern 0. s. v. En likabenämnd liten sjö finnes enl. GS 3 Ö
29 äfven i Svärdsjö sn Dalarna. Här förelåge alltså ytterligare
ett par fsv. sjönamn "Hvinir. Jag har ansatt en form med hv-,
ty särskilt några norska namn visa, att vi ha att ställa ordet
till sv. hvina, isl. hvina, om vinden. Hit hör nämligen äfven
no. älfnamnet Kylna, af Flvina, hvilket äfven Rygh NG 2: 45
tolkar som 'den hvinande', samt det fors- eller bäcknamn, som
sannolikt förutsättes af fno. gårdnamnet Hvinandil. Med tanke
på de Långa nedan ock i öfversikten anförda sjönamn, som
måste härledas af ord med betydelsen 'skrika, jämra sig', är
man mäst böjd att i namnet inlägga just denna, i ordet stundom uppträdande nyans; jfr Skuttungemålets vina2, ä.-nsv. hvina
'låta illa'. Det i Grimnismal ock Snorra-Edda förekommande
fiodnamnet Vina åsyftar den ryska Dvina; jfr i först anförda
dikt Rin samt i Sn.-E. Torne ock Humra. — Med afseende på
betydelsen af Vinen erinras om sjönatnnen Bjälmen, Galmaren,
Jälmaren, Järmen, Rärmen, Ommen, Open, Rusken, Skrikegallen, Skrålen, Skräfveln, Sången, ånamnet Susan ock många
andra, nedan nämnda i öfversikten (III, s. 72).
Vinningen vin3nigen2 (Broocman 2: 75 [1760], Hermelin
1818, Rääf 5: 10) Asby sn, Ydre hd Og. : Vinnersrum; nu sänkt.
Sjöns fsv. namn ingår i detta gårdnamn. Älst har jag funnit
detsamma i en handling från 15613, skrifvet huinissrom; sedermera år 1598 under formen huinnersrum4. En ännu äldre
form, i Huenisrom 1545, anföres af Norrby Ydre h. gårdn. 2: 48.
Stamvokalen i första leden har förkortats på grund af dess
ställning i relativt obetonad stafvelse. Med afseende på r-ets
förekomst i genitivus jfr fsv. Widhersrum : *Wiper (se Ylen),
sv. Vänersborg : Vänern m. fl. Gårdnamnet har så påvärkat
sjönamnet, hvilket annars skulle ha långt i. Vi finna äfven,
1)

d

3)

Se Rygh NG 14: 372.
Aftryckt hos Rääf 1: 316.

2) Grip Sv. Im. XVIII. 6: 47.
4) llääf 1: 350.
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att afledningen -ing- i senare tid tillagts. På liknande sätt har
fsv. *Hipsio blifvit Hissingen, fsv. *Yxne (: Yxnarum) utbildats
till Yxningen; jfr äfven Grytingen, Ripplingen. — Namnet innehåller naturligtvis stammen i nord. värbet hvina (se Vinen) ock
är sålunda ej besläktat med de under Vindommen anförda namnen. Däremot är det möjligt, att äfven fsv. gårdnaronet Hwinnishult (SD NS 1: 51) Alsheda sn Smål. förutsätter ett numera
försvunnet sjönamn "Hvinir.
Denna härledning af namnet Vinningen har jag redan
förut framställt i del II, s. 27 (tryckt 1904). Sedermera har äfven
Norrby Ydre h. gårdn. 2: 49 f., oberoende af mig, sammanställt
sjö- ock gårdnamnet; men N. antar i stället ett fsv. *Hvinningsrum
som grundform. Jag kan ej ansluta mig till denna mening :
Vinningen är snarast en yngre utbildning af ett fsv. Hvinir
(se Hellqu. Sv. lm. 1905, s. 89).
Vinsarpsjön, se *Vin(d)se.
Viren vi4ren, 2, 4 van!. vi4rn.
(Wieselgren 2: 709, GS 3 Ö 39), ganska betydlig sjö i
laufvudsakligen Linneryds sn, Konga hd Små!. : Virshult,
Virsryd.
(Hermelin 1804, GS 3 Ö 33), långsträckt, icke obetydlig
sjö i V. ock Ö. Vingåkers sn, 0ppunda hd Sdml. : (?)
(Hermelin 1802, GS 6 0 31) Kulla sn, Åkers skeppsl.
Uppl. : Vira, Virboda, genomfluten af Virån.
(Hermelin 1802, GS 6 Ö 31) Rö sn, Sjuhundra hd Uppl.
Virboda.
Samma namn har äfven burits af Virsbosjön (GS 3 Ö 31),
.
icke obetydlig sjö i Ramnäs sn, Snäfringe hd Vstml. : Virsbo.
Stammen vir- ingår äfven i sjönamnen Virken (: Viresjö), Virlången, genomfluten af Virån, Virsjön. Slutligen visa gårdnamnen Virbo ock Virkvarn, att Humleån Kim. åtminstone
under någon del af sitt lopp hetat *Vira; se närmare fiumineln.
Namnet Viren o. s. v. är enligt min mening nära besläktat med
sv. vira 'veckla omkring', isl. virr 'filigram' (i viravirki 'filigramsarbete'), ags. vir 'gewundener schmuck'. Strängt taget är det
formellt identiskt med sistnämnda ord. Båda utgå nämligen
från ett adj. med betydelsen 'sned, krokig, vriden' = iriska fiar,
ieu. \loko-, en r-utbildning af V vi i lat. viere
kymr. gwyr
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'fläta' o. s. v.1 Betydelsen är alltså densamma som i Vrången
ock de under Vinningen anförda namnen. I vissa fall har sjönamnet sekundärt bildats af namnet å den genom sjön flytande
ån; se Viren 3. Hvarken denna sjö eller Viren 4 har någon
sådan form, att man kunde ha anledning att för dem förmoda
namn med betydelsen 'krokig' 1. dyl. Namnen å de vid sjöarna
belägna gårdarna Virboda visa äfven, därigenom att första leden
icke slutar på -s (såsom Virshult, Virsryd, Virsbo), att här ett
ånamn 'Vira legat till grund eller att sjöarna burit ett aflett namn
'Vire 1. dyl. — Slutligen må nämnas, att ty. flodnamnet Wierau,
fht. *Wiraha, snarast hör tillsammans med Weser, Werra 0. 5. v.,
alltså utgår från en form med tonande s. Den upprinner också
inom Wesers område2. Icke häller hör Virestadsjön hit. Den
ligger 'nämligen i Virestads sn (GS 2 Ö 39), byars namn år
1416 skrifves Vigherstadha 3 (: personnamnet Wigher).
Virfveln.
vir3vel2n (Hvirfvelen GS 4 Ö 36) Hjorteds su, S. Tjusts
hd Kim.
vir8vel2n 1. ver3vel2n (Verfvelen GS 3 Ö 36), icke obetydlig sjö i Kisa o. Tirserums sn, Kinds hd Og. Namnet å denna
skrifves emellertid i äldre tider ock uttalas ännu äfven värfveln
(se närmare d. o.). Möjligen är det från 1318 anförda gårdnamnet Hwerwelstorp (SD NS 3: 303,, hvilket numera tycks vara
försvunnet, aflett af detta sjönamn.
För det första af dessa namn synes sv. virfvel, fsv. hvirvil,
isl. hvirfill 'krets, ring' ligga till grund. Jag erinrar om ags.
ortn. Wirfelmere från 973, som af Middendorff Aeng. flurn. s.
79 ställes till ags. hwyrfel 'wirbel, strudel, kreis'. Sannolikt
ingår i så fall samma ord äfven i det andra namnet; något
fsv. hvEervil är ej känt, ock ä-formen kan tolkas såsom beroende på missuppfattning af e-formens etymologiska värde;
den kunde sedan ha inkommit i det talade språket genom invärkan från skriften. Enligt uppgift från Tirserum har sjön
fått sitt namn efter en i densamma befintlig s. k. virfvel, af
allmogen kallad vervel, hvilken aldrig tillfryser. Denna tolki) Om hithörande ord se Nor. Urg. Inuti. s. 81, Persson Wz. ss
67, 174, Fick2 2: 270.
2) Se Lohmeyer D. &am. s. 25 noten.
8) Styffe Un.2 s. 163.
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ning kan ju vara folketymologisk. Är den emellertid riktig,
får väl Virfveln 1 antagas ha samma ursprung. Likvisst kan
man äfven tänka sig, att namnet är en afledning af ett ord motsvarande sv. dial. verv(er) 'rask, snabb', hvilket förekommer
bl. a. i Og. o. Klin.; jfr isl. hverfr ds., hvilket ord dock skulle
reflekteras af ett fsv. *livearver, sv. dial. värv(er). Jag erinrar
om de många sjönamn med samma eller liknande betydelse, som
uppräknas under Vimmern samt i öfversikten (III, s. 77 f.).
Virken vir4 ken (Virken Lotter e. 1750. GS 3 Ö 35; Verken Brooeman 2: 264 [1760], Hermelin 1810, Widegren 1: 597
[1818], Tham Link. s. 42) Åtvids sn, Bankekinds hd Og. : Viresjö, vanligen uttalat Virsjö; nära sjön Arken. Formen med e
är dialektisk ock att bedömma som Verfveln jämte Virfveln,
Vesten jämte Visten o. s. v.; jfr dial. verke för virke. Namnet har, såsom gårdnamnet Vir(e)sjö visar, älst saknat det suffixala k. Detta beror på anslutning till namnet å den bredvidliggande sjön Arken; jfr sjönamnet Käxten jämte Käxen vid
Risten samt för öfrigt Järten, Kolsnaren, Rungeln, i hvilka
sannolikt en analog Iltiffixöfverflyttning ägt rum. Jag antager
alltså, att sjön älst haft ett namn, som motsvarar Viren. Den
är till formen lång ock krokig samt har många vikar.
Namnet får sålunda ej — i alla händelser icke omedelbart
— sammanställas med Virken, namn på Svartåns utlopp, sundet mellan Sommen ock Andersbosjön, Ekeby sn Og. Mot en
dylik sammanställning talar äfven, att detta; namn uttalas med
akc. 2. Här finnas enl. Lex. 2: 185 några murlika reflar tvärs
öfver sundet, höjande sig öfver vattenytan. Enligt traditionen
äro dessa början till en fördämning för att afleda Sommens utlopp i annan riktning ock dymedelst beröfva en nedanför boende ovän det fördelaktiga fisket. Det synes mig afgjort sannolikt, att detta namn Virken syftar på denna fördämning ock
sålunda sammanhänger med det i det angränsande Ydremålet
förekommande verke (= riksspr. *virke) m. 'hägnad med ris i
sjö för fiske'', hvilket naturligtvis hör till värk, fsv. vterk,
hvaraf det är en afledning på
jfr virke n. (<- *gerkia-).
För denna tydning talar äfven uttalet med akc. 2. Hit hör också
fsv. Frocewerke, namn på en ström i Og. (SD 3: 399 fr. 1319).
1)

Anfört af Rääf 2: 98.
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Något af dessa ord ingår väl ock i Virkesjön (GS 3 Ö 39) :
Virkesjö, i fsv. tid skrifvet Wirkesyo (1447)1 Algutsboda sn
Smål. Jfr äfven Wirkisbodha, nu Virkesbo Nye sn Smål. (SD
NS 2: 644) : ett sjönamn 'WirkirP 2 — I fråga om namnet Vir
ken hänvisas för öfrigt till Arken, Viren, Virlången.
Virlången vi3r1og2g9n (Lotter c. 1750, Landtm. cont. charta
öfv. Sdml. 1751, GS 4 0 34) Björkviks sn, Jönåkers hd Sdml.
: Virlångshult. Sjön genomflytes af Virån, fsv. *Vir(a). Häraf
har Virlången fått namn på samma sätt som Asplången 1 :
fsv. Aspa, Säfvelången : SEeva, Veselången : Visa, Ånalången
: Åma. Jfr för öfrigt Björklången : Björken, Örlången : Ören
o. s. v. Om härledningen hänvisas till Viren. Gårdnamnet Virlångshult visar, att sjönamnet i fsv. tid ändats på -langer,
alltså lytt *Virolanger.
Virsbosjön, se Viren.
Virsernmsjön, se Vidhir.
Virsjön, se Viren.
Fsv. Visa, namn på Viskan, se Veselången.
Visen vi3sen2 (GS 1 Ö 37), icke obellydlig sjö i Ambjörnarps
sn, Kinds hd Vg. För tydningen af detta namn äro åtskilliga
möjligheter tänkbara. 1) Man kan tänka sig ett fsv. *Visi 'den
lifliga, rörliga' : fsv. Visa (se Veselången), Visken, Vismen, Visnaren. Men häremot talar, att i öppen stafvelse I bort öfvergå
till e; se Veselången. 2) Det kan vidare vara en sammansättning med -sjö eller afledning med -se. I förra fallet kunna
t. ex. Alsen : Alsjön, Flasen : Flaksjön, Ramsen : Ramsjön
tjäna som jämförelse; i senare fallet Hinsen, fsv. *Hulse (se
Holten), se äfven Vin(d)se. Om här en sammansättning med sjö
föreligger, kan första leden vara a) fsv. vi- 'hälgedom'; se Vigotten samt jfr Visjön (under Vedan); b) fsv. viner 'skog'; se
Vedan ock jfr Visjön under samma ord; c) fsv. viner 'vid'; se
Vidöstern, Vien. Något afgörande kan icke träffas.
Viskan, se Veselången (utförligt) samt Visken.
Visken vis4ken (Hwisken Lotter c. 1750; Visken Tham
Nyk. s. 20, Ridderstad 2: 168, SGU An 62: 7) Skedevi sn, FinVadst. kl. jordeb. s. 200. Den i SRP nr 850 från 1368 omnämnda formen Virkesjo synes vara något normaliserad.
2) Gården är belägen ungefär mitt emellan tvänne sjöar, bl. a.
Värnen.
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spånga läns hd Ög., på gränsen till Sdml. Vattnet är enl. uppgift rörligt ock lifligt. Det finnes väl intet skäl att skilja detta
namn från älfnamnet Viskan, fsv. Wisk (enl. SD 3: 110 år
1313 skrifvet Wisch), gen. Wiskar1. Från Uppl. erinras om
Wiskcelf (SRP nr 885 fr. 1369) Hagunda hd. Af Viskan har Viske
härad fått namn, fda. Wiske htereti. En älfnamnsstam Viskfinnes enl. Rygh Elven. s. 299 äfven i Norge. Att k i detta
namn är suffixalt, framgår bl. a. däraf, att älfven i fsv. tid
hette Visa, hvaraf sjönamnet Veselången ännu är ett minne;
se d. o. ock jfr Bugge-Rygh Elven. s. 343. Jag antager samma
upprinnelse för Visken. Jfr med afseende på bildningen Arken,
Järken, Örken in. fl. Båda namnen kunna direkt motsvara fht.
Wisicha, hvilket dock af Förstem. 2: 1557 anses vara en diminutivbildning till wisa = ty. wiese 'äng'. Om härledningen af
Visken se för öfrigt Ireselången samt följ. art. — Slutligen må
nämnas, att det naturligtvis icke finnes något formellt hinder för
att ställa Visken till hviska 'flästern', men i så fall måste det
skiljas från Viskan, hvilket — som ovan nämnts — i fsv. har
begynnande v.
Vismen.
1) 2 (Bexell 2: 239, GS 1 V 38) Krogsereds sn, Årstads hd
Hall. : Vismhult.
2) 2 (GS 2 Ö 38), liten sjö strax öster om Värnamo, Östbo
hd Smål. Det är icke omöjligt, att denna sjö i äldre tid äfven
burit namnet Värnen (se d. o.).
3) Stora 0. Lilla, vis4men (våsmen, våmen 3) 1. vis3men2 4
(Vismen Lotter c. 1750, Fernow s. 18 [1773], Dahl Carlsk.
Sochn 17795, GS 2 Ö 32, 33), en betydlig ock en mindre sjö
på gränsen mellan Visnums sn, Visnums hd, Varnums sn, Ölme
hd, o. Karlskoga sn, Karlskoga bärgsl. Vrml. : Vismenästorp,
Vismen (1628)6. Sjöarna genomflytas af en älf, som nu hos
1)

Jfr WiskEerdal Valdem. II:s jordeb., Viskardalr Fagersk.
) Uttalsuppgifter ha ej lemnats.
Dessa former representera uppgifter från tre olika personer.
Enligt till förf. lemnade muntliga uppgifter från två personer
(Björneborgs station).
Norask. ark. 2: 406.
I handling aftryekt i Norask. ark. 2: 499.
Sv. landsm. XX.!.
46
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Fernow s. 14 (1771) kallas Visman. Detta kan emellertid enligt
min mening icke ha varit älfvens älsta namn. Den flyter genom
Visnums härad ock har också gifvit detta sitt namn såsom älfvarna Alstran åt Alstrem, nu Alster (se Alstern), Varnan åt
Varnum, fsv. Varnema (se Varen), Ölman åt fsv. Ylmahoarad.
Men Visnum skrifves i fsv. tid Wisne(e)m, Wissnim' *Visnhteim2. Vi ha sålunda här samma i älfnamn ytterst vanliga
suffix n, som ingår i namnet å den i närheten flytande Varnan
(: Warnema), i fsv. älfnamnet *Rotn (se Rottnen o. s. v.). Älfven
har sålunda hetat Visn (eller Visa), hvarom under Vissares.
Sjönamnet är däremot bildat med suffixet m; jfr Bjälmen, Jilinaren, Lismen, Sormen, fno. sjönamnet Tismi(r)3 o. a. 1 många
af de sjönamn, hvilkas stam slutar på m, tillhör dock detta
stammen', (se Galmaren, Rännen 0.• a.). I Vismen är det snarast en själfva sjönamnet tillkommande afledning.
Namnet tillhör för öfrigt en rot vis 'vara i rask ock liflig
rörelse', hvarom se utförligare under de nära besläktade Yeselången, Visken, Visnaren. Det skenbart närstående no. hvisme,
kvisma, adj. hvismen är naturligtvis ej att ställa till dessa
namn, då det haft begynnande h-ljud.
Hit bör möjligen äfven föras sjönamnet Vesman, af Tuneld
s. 101 (1741) skrifvet Vassman, Dalarna. Beträffande no. älfnamnet Vismund är det osäkert, om här en stam Vism- med
afledningen -und ingår (Rygh Elven. s. 299) eller om ej snarare
ordet innehåller den icke ovanliga afledningen -mund (se BuggeRygh Elven. s. 343).
Visnaren vi3snar2n eller möjligen vis3nar2n (Visnar Landtm.
cont. charta öfv. Sdml. 1751; Visnaren Hermelin 1804, Tham
Nyk. s. 10, GS 4 Ö 32), liten sjö i Åkers sn, Åkerbo hd Sdml.;
nära sjöarna Malsnaren ock Valnaren. Säkerligen kommer
namnet af ett fsv. *Visnir; jfr det fsv. vrml. älfnamnet "Visn
ock se föreg. art, samt för öfrigt afd. Il § 3, s. 20 där det påpekas, att ett likalydande ånamn 5 kan ligga till grund för Visna2) Nor. Gorm. plii1.2 § 161 a.
Se Styffe Un.2 s. 154.
Rygli NG 1: 226.
I denna »stam» är det emellertid oftast att fatta som afledningsändelse.
Man kan emellertid icke blott tänka på ett "Visn, utan äfven
på ett *Visa = det gamla, i Veselangen, fsv. Visulanger, ingående
1)
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ren, på samma sätt som namnet å den närbelägna Valnaren

kan utgå från det annorstädes uppvisade älfnamnet *Vala. Om
härledningen se Veselången, Visken, Vismen."
Vispolen vi2spo2len (Hermelin 1810, Widegren 2: 10 [1828],
GS 4 Ö 35) Drothems o. Skönbärga s:nar, Hammarkinds hd Og.
Sjön är lång ock smal, omkring Vs mil lång. Man skulle kunna
känna sig tveksam, om namnets senare led bör föras till sv.
no. spole = fht. spuolo, ty. spuhle, eng. spool o. s. v. eller till
sv. dial. spol m. 'stjärt', fsv. sporer 'fiskstjärt', isl. sporär ds.
1 förra fallet kunna sådana namn som Kammen, Nyckeln, Skrufven, Spiken, Tyreln jämföras; i senare Haien, Kompen ock där
anförda namn. Af dessa båda möjligheter anser jag afgjort att
den senare bör föredragas. Den öfre ändan af sjön har för
öfrigt till formen stor likhet med en fiskstjärt; dock vet jag ej,
om denna i naturen är lika tydligt framträdande som å kartan.
Ett med isl. spor& besläktat ord anser Rygh NG 3: 410 kunna
föreligga i no. sjönamnet Sperillen, fno. Speräill. Första leden
i Vispolen torde vara fsv. viner 'skog'; se Vedan, Velången, Viholten o. s. v. — Någon motsvarighet till skotska sjönamnet Loeh
Vassipoll, med hvilket V. E. Öman Ner. Alleh. 1889, nr 47
sammanställer vårt sjönamn, kan naturligtvis här ej föreligga.
Visselången, se Veselången.
Vissjön Agunnaryds sn Smål., se Vixen (slutet).
Visten.
vialten, af allmogen uttalat ves4ten, vet yj (Visten Tuneld
s. 197 [1741], Björkman 1: 113, GS 1 Ö 31L-32; Vesten Lotter
C: 1750; Västen Fernow s. 27 [1773]), stor sjö i Stora Kils samt
Öfre o. Nedre Ulleruds s:nar, Kils hd, ock Ö. Ämterviks sn, N.
Fryksdals hd Vrml. : Visterud, Vesterud.
i sammansättningen Bre(d)visten.
De båda namnen måste sammanhållas med det no. fjordnamnet Visten, uttalat med öppet i, sannolikt af no. *visti,
fao. älfnamnet *Vist, om hvilka se utförligare hos Rygh Stud.
s. 62, NG 1: 154, IV. 1: 76. Man vill icke gärna etymologiskt skilja
namnet på Viskan; n i Visnaren vore då att uppfatta som stamkonsonanten i fl-stammen Visa. Flera af namnen på -hem visa ett synnerligen ålderdomligt drag däri, att de äro sammansatta med »stammen», ej
med genitivus af det ord, som bildar första sammansättningsleden. En
dylik bildning kan äfven 'Visn-hiEem vara.
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dessa vatteudragsnamn från det vanliga fsv. ock fao. gård- (ock
socken-)namnet vistl. Detta senare utgår utan tvifvel från det
gamla fnord. vist f. 'vistande, vistelseort, bostad; kost, mat'; jfr
hemvist, visthus 0. s. v. I allmänhet är det väl i betydelsen
'bostad o. d.' som det uppträder i ortnamn ock ej i betydelsen
'kost, mat' trots de under liadkroken, ?Uslingen 0. s. v. anförda
parallellerna. Sjönamnet Visten skulle då snarast hafva afseende på stränderna; se för öfrigt hvad som yttrats härom
under Lusten, Salen, Toften. Man hade alltså att betrakta åtminstone Toften ock Visten såsom ett slags 'flurnamen'. En
analog tolkning är möjlig äfven för sjönamnet Örken (= vildmarken, ödemarken), men jag föredrager att föra detta namn
till sv. ör i sjönamnen Ören ock Örlången.
Emellertid medgifves, att älfnamnet vist icke så lätt fogar
sig i en dylik förklaring. I NG IV. 2: 291 (jfr Elven. s. 299)
antager &TOGE, att vissa vattendragsnamn, som utgå från den här
omtalade stammen, ha betydelsen 'den lugna'. Under en sådan
härledning kunde nu alla vattendragsnamnen af stammen vistutan svårighet förenas. Om ieu. ves 'zur ruhe gehen' o. d.
se t. ex. Wiedemann Bezz. Beitr. 28: 68. Hit hör väl bl. a. got.
wis 'meeresstille', hvilket ord knappast bör tolkas på det af
Karsten Germ. wortk. s. 302 föreslagna sättet.
Om en ieu. rot vis med den motsatta betydelsen 'vara rask,
liflig' har talats under Veselången. En t-utvidgning af denna
rot är stammen vist-3 i sskr. vi- (vegate) 'slingra, kröka sig'
lit. v§styti 'windeln'; jfr Vindommen, Vren, Vristnlfven, Vrången.
I detta sammanhang erinras slutligen om det säkerligen
keltiska 4 flodnamnet lat. Vistuia, polska wisia, Ity. Wiessel,
högty. Weiehsel. Detta kan naturligtvis sammanhänga med
våra här behandlade sjö- ock älfnamn under den förutsättningen,
att de icke böra förbindas med fsv. ock isl. vist.
I nHist. tidsskr. 1: 64 anser K. RYGE det ej omöjligt, att
fjorden Visten i Helgeland, som är trång med branta fjällsidor ock
byars stränder därför äro föga inbjudande till bebyggelse, kunnat få
sitt namn däraf, att trakten från början varit ett underbruk till de
stora gårdarna på Thertta eller Minda.
Mem. de la soc. neo-phil. å Hfs. 'HI; jfr Brugmann IF 17: 319.
Persson Wz. s. 78.
4) Bremer GPhil.2 3: 776.
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Vitten, se Bylten.
Vixen, Norra o. Södra, vik4sen (Hermelin 1809, GS 2 Ö
37), icke obetydliga sjöar i Höreda o. Eksjö s:nar, S. Vedbo hd
Smål. : Brevik. Namnet förklaras enklast som Viksjön, ett
ganska vanligt namn, hvarom se närmare under Vikaren. Vixen
: Viksjön = Alsen : Alsjön = Flaxen : Flaksjön -= Ramsen :
Ramsjön = Roxen : Rocksjön(?) = Visen : Visjön. Se för öfrigt
Viken ock Vikholmen.
Formellt sett kan emellertid namnet äfven ha uppstått ur
ett Viggsjön (se närmare Vigga»). De båda sjöarna öfverensstämma för öfrigt till sitt läge i förhållande till hvarandra med
de två sjöparen Norra o. Södra Viggen.
I detta sammanhang må äfven några ord ägnas sjönamnet
Vissjön (GS 1-2 Ö 39), stor sjö i Agunnaryds sn, Sunnerbo
hd Smål. Denna kallas af Wieselgren 2: 919 wixsjön ock
Viggsjö, af Rogberg o. Ruda s. 382 (1770) Vigsiön, men älst
har jag spårat sjönamnet i den etymologiskt ganska dunkla
benämningen på den gård, som nu skrifves Viggsjö, men SD
NS 3: 140 fr. 1416 kallas Wixoya : detta gårdnamn synes sammansatt med ett enkelt sjönamn, som kunnat lyda *Viker eller
*Vigher. I sistnämnda fall kunde det förbindas med det fda.
gårdnamnet Wigsiö, wixöl, i det gamla Jurlunde hxret. Men
äfven ett sådant namn kan vara grundordet för Vixen. Jfr från
formens synpunkt Växjö Veeghsio, Woxen ±- Väghsion ock se
Iväg.
VjeTassen 2 (GS 4 0 36), vik af Östersjön, Loftahammars
sn, N. Tjusts hd Kim., nära en ö, Stevassen; jfr äfven den i
socknen belägna gården Brevassa. Säkerligen för Vievassen;
se för öfrigt Vevassen ock Vielången.
Vombsjön, se Våmmen.
Vren vre4n (GS 3 Ö 33), mycket liten sjö i Bo (eller möjligen Brefvens) sn, Skyllersta hd Nke. Ungefär samma form
ock storlek har äfven en sjö i V. Vingåkers sn, Oppunda hd
Sdml., som icke är belägen så synnerligen långt från den förra
ock å GS 3 Ö 33 kallas Vrensjön. Detta namn står säkerligen för Vren. Jfr Villensjön för Villen o. s. v. Hit hör äfven
Vresjön (GS 3 Ö 34). Utan tvifvel ha vi här att göra med en
Styffe Un., s. 39.

2) Uttalet är mig obekant.
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bildning af roten i vrida, fsv. vripa; jfr sv. dial. vre(d) n. 'vridning, krökning, hörn på en gärdesgård m. m.' (se Rz s. 818).
Närmare bestämt torde sjönamnet utgå från ett fsv. *yröPer
'vriden, krokig', etymologiskt identiskt med vröper, isl. reiär,
fsax. wröd, ags. wrå5 'vredgad o. d.' Den ursprungliga grundbetydelsen 'vriden' kommer till synes i fht. reid 'lockig, krusig".
På samma sätt förklarar Bugge-Rygh NG 15: 90 den fno. älfnamnsstammen Rei5-. Rotbesläktade äro sannolikt Vristulfven
ock Åkervristen. Med afseende på betydelsen äro utom dessa
äfven Vindommen, Viren ock Vrången att jämföra. Om Vren
utgår från ett adj. *vröper, erbjuder Vrången en parallell äfven
i fråga om bildningen..
Vristulfven vris3tul2ven eller, enl. annan uppgift, af allmogen
uttalat bres3tul2ven (Vrestulfven Bergman Vadsbo s. 27 [1759];
Vristulfven Lindskog 2: 50 [1813], GS 1 Ö 34), tämligen betydlig
sjö i Böja sn, Vadsbo hd, o. Lugnås sn, Kinne hd Vg. Första
leden är sannolikt formellt identisk med sv. fsv. vrist, isl. rist
f. 'fussgelenk', motsvarande ags. wrist 'handlofve', mht. rist
(med båda bet.) o. s. v. — dock icke i denna specialiserade betydelse, utan i den af 'vridning, krökning', hvilken troligen är
den ursprungliga i dessa benämningar å kroppsdelar 2 ; jfr sv.
dial. vristas 'sno sig', vristna 'vrida sig' Rz. Naturligtvis kan
Vrist- äfven utgå från ett ä. vröst- = isl. reistr i uttr. jar5ar
reistr, af Brage använt om Midgårdsormen = no. (v)reist egentl.
'vridning, det som är vridet". Namnet synes ha afseende på
norra delens form (se kartan). Jfr för öfrigt Åkervristen samt
det sannolikt rotbesläktade Vren ock Vindommen, Vrången. Om
senare leden se Ulfyen. — De båda lederna stå sålunda här lika
litet i något semasiologiskt sammanhang som t. ex. i Boyrången,
lirokyälen, Valloxen, Åkervristen. — Formen Vrest- är väl att bedömma som Verfveln för Yirfveln, Vesten för Visten o. d.
Vrången.
1) vrogten (GS 3 Ö 38) Nottebäcks sn, Uppvidinge hd
Smål. : Vrånghult. Gårdnamnet visar hän på en fsv. sjönamnsform *Vrange. Emellertid må anmärkas, att gårdens läge äfven
Schade Wb.2, Karsten Prim. nominalb. 1: 59.
Jfr Kluge Et. wb.,, Persson Wz s. 105 not 3, Liden Balt.slav. anlautsges. s. 12 (: snarast till ie. V
Bugge Tfphil. 6: 97 f.
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kan tillåta en härledning ur älfvens gamla namn, som kan ha
lytt *Vrang eller *Vranga; jfr under Svarten 1. Sjönamnets
akcent kan i detta fall väl vara ursprunglig.
2) vraegen2 (GS 3 Ö 38) Älghults sn, Uppvidinge hd Smål. :
Vrånghult.
3)1 (GS 3 Ö 37), krokig sjö i Alsheda o. Ökna s:nar, Östra
hd Smål.
4) öfre 0. Nedre 1. Yttre 0. Öfre, vroegen (Crxlius s. 393
[1748, 1774], Hermelin 1818, GS 3 Ö 37) Gårdveda sn, Aspelands
hd Kim. : Vrångsnäs, ej såsom GS uppgifver Vrånganäs.
5). vroB4gen eller (enl. annan uppgift) vrag3gen2 (Rääf 5: 6,
GS 3 ö 3(1) Svinhults sn, Ydre hd Og.; äfven kallad Justorpssjön (: Justorp).
vroB4gen (Ekbxek s. 25 [1828], GS 3 Ö 36) Locknevi
sn, S. Tjusts hd Klm. : Vrångfall.
vrag4gen (GS 4 Ö 36) Gladhammars sn, S. Tjusts hd
Klm.
Stora o. Lilla, vrog3Ben2 (Vrängen Lotter c. 1750; Vrången Hermelin 1818, GS 4 Ö 36) Dalhems sn, N. Tjusts hd
Klm. ; jfr Yrängen.
i sammansättningarna Bo-, Brovrången.
För öfrigt erinrar jag om sjön Vrången (GS 4 Ö 27 Häls.)
nära Vrångtjärn, vidare om Vrångsjön 2, Vrångvattnet (2 V 34),
Vrånggöl (4 Ö 38), det vanliga forsnamnet Vrangen i Norge
(Rygh NG 1: 70), Vrångsälfven (no. Vrangs-) Jösse hd Vrml.,
synnerligen krokig ock buktande (se äfven Vi-ängen). Till grund
ligger fsv. vranger 'sned', motsvarande isl. rangr, numera i svenskan i öfverflyttade bemärkelser. Någon dylik betydelse ingår
antagligen i det no. forsnamnet Vrangen. I det svenska sjönamnet har man däremot att utgå från den egentliga betydelsen
'sned, krokig', hvilken synnerligen väl passar in på de flästa af
de nämnda sjöarna. Jfr Krökingen, Vindommen, Vren. I detta
sammanhang erinras äfven om de f ht. ortnamnen Crumbaha,
nu Grumbaha, ock Crumbinbach, nu Krumbach, det senare
äfven flodnamn : f ht. crumb, nht. krumm 'krokig' (Förstem.
2: 388). — Uttalsuppgifterna ock gård.namnen visa hän på fsv.
Uttalsuppgift har ej lemnats.
GS 2 V 34 Dalsl., 4 ö 34 ög. : Vrångsjön.
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formerna *Vranger ock *Vrange, hvilka förhålla sig till hvarandra som *Flater : *Flati (se Finten) ock 'Langer : *Lange (se
Lången). Om den fsv. formen af Vrången 1 se ofvan.
Yrängen.
(Lotter c. 1750) = Vrången 8; sannolikt tryckfel.
vräE5en2 är enl. uppgift namn på en sjö i Vg., hvars
närmare läge jag dock ej är i tillfälle att angifva.
Samma namn bäres af ett sund mellan Nottere ock Tjeme
i Norge (Rygh Stud. s. 67). Fsv. *Vreenge kan vara en afiedning på -bin- af vranger 'sned'. Vrängen : Vrången = Plåten : Flaten = Fyllen : Fallen = Rymmen 1 : Rummen. Emellertid beror kanske i detta fall omljudsformen snarare på gamla
oblika kasus, som ändats på -i(n); se närmare afd. II, s. 24.
Vågnaren, Vågsjön 0. s. v., se Vångaren.
(Broocman 2: 75 [1760], Hermelin 1810, Rääf 5: 10) Asby
sn, Ydre hd Og.; nu kallad Viiien.
vå4ln med -k- (Lilla, Stora Vålen Gran s. 452 [1754], Mellan-, Stora Vålen Hermelin 1801, Norra Vålen, Mellan Vålen,
Stora Vålen GS 3 Ö 31), tre små sjöar i Heds sn, Skinnskattebärgs bärgsl. Vstm. : Våltorp.
vå4ln .(Östor-Wålen Gran s. 400 [1754], Vester, ÖsterVålen GS 3 0 31), två små sjöar i Ramnäs sn, Snäfringe hd
Vstml. : Vålbo.
i sammansättningen Snövålen.
Med dessa namn böra sammanhållas sjönamnen Vålungen,
Vålsjön (GS 2 Ö 32 Vrml.-Nke), Våltjärn (1 Ö 31), Vålån
no. älfnamnet Vanan (-4-. "Väla)2. Här ingår säkerligen sv. dial.
våi m. 'förhuggning i skogen; rishög, uppkommen vid röjning'
(Rz s. 794), no. vaal äfven 'svedjeland', fno. våll 2. Gårdnamnen
Våltorp ock Vålbo visa hän på ett fsv. sjönamn *Våle, en af.
ledning häraf, alltså betydande 'sjön vid röjningen' (jfr lrållern?).
Denna ock liknande betydelser äro icke sällsynta i svenska sjönamn. Jag erinrar om Bråten, Bränningen, Mofällingen, Rönningen. För den gifna tolkningen talar dessutom, att tydligen
en mängd gårdnarnn o. d. bildats af nämnda ord. Särskilt
Detta namn kan dock vara direkt bildat af fsv. rymber.
Rygh NG IV. 1: 142, Elven. s. 288.
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erinras om det i Uppl. o. Vstml. förekommande sockennamnet
Våla, hvilket i fsv. hette Våla, motsvarande no. Vålir 1; vidare
om gårdnamnet Risvålen (GS 1 Ö 31 Vrml.).
Namnen må ej förblandas med åtskilliga sv. gårdnamn
på Vål-, som utgå från en stam Vari)-. Att till dem föra våra
sjönamn vore olämpligt, då man ju hälst bör sammanhålla dem
med det no. älfnamnet Vaala, hvilket på grund af gårdnamnens
vittnesbörd måste utgå från ett Vål. Jfr slutligen Valen, som
dock knappast bör förbindas med Vålen.
Vållern vol4lern (Höjer 2: 1109) Kylingareds sn, Redvägs
hd Vg. : Vållered. Sjön kallas å GS 1 ö 36 Vålleredssjön,
hvilket namn enligt uppgift af en meddelare från trakten är
»ett påfund af geografer». Namnet kunde synas vara ett fsv.
*Volder = fsv. *volder, u-omljudd form till valder, is!. v911r
'vall', jfr ä.-nsv. gräsvåll samt Borken2. Detta ord är vanligt
i sjönamn, men då det naturligtvis hälst bör uppträda i afledda
sådana såsom Vallingen, Vallsjön, måste en dylik härledning
afvisas. Gårdnamnet Vållered visar för öfrigt snarast hän på
ett fsv. sjönamn, som böjts efter n-stams-deklinationen. Kanske
för öfrigt Våilern helt enkelt bör fattas som en ellips af Välbered?
Vällingen vå3lngen2 3 (GS 1 V 32 o. 33) Långseruds sn,
Gillbärgs hd Vrml. Sannolikt innehåller namnet en afledning
af det under Vålen omtalade Sv. vål, fno. våli o. s. v. Jfr i
fråga om bildningen t. ex. Ballongen, Grytingen,
Våmmen ingår som senare led i Dalvåmmen (GS 4 Ö 35),
vik af Östersjön, Gryts sn, Hammarkinds hd Og. Namnet innehåller sv. våmm 'mage', fsv. vamb, no. våmb, isl. v9mb, fht.
wamba o. s. v. Ordet är icke så sällsynt i nordiska sjönamn.
Jfr Våmbsjön (GS 3 Ö 37), våmgöl (4 Ö 36). I Norge förekommer det använt om forsar, om tjärn, runda holmar, som man
jämfört med en buk (se Rygh NG 3: 192). Att äfven i de svenska
namnen formen gifvit upphof till namnet, blir vid en blick på
kartan uppenbart. Beträffande betydelsen kunna för öfrigt BegerSe om detta Fr.2, Rygh NG Indl. s. 84 o. s. v.
Kock Fsv. ljudl. s. 410, Nor. Sv. etym. s. 9, vFries. Nord.
stud. s. 274 f. ock där citerad litteratur.
Uttalas af allmogen med k.
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lofven, Haien, Unghalsen, Nagelungen, Rumpen jämföras. — Slut-

ligen må anmärkas, att hithörande gård- ock sockennamn af
flera föregående forskare felaktigt förts till fno. hvammr 'en
trång dal'', om hvilket se Yammen. Att detta ord icke här kan
sökas, visa fsv. sockennamnet Wamb (1298), fda. (fskå.) Vaam,
Vam, Voomb o. s. v.2 Af sockennamnet Vom är närmast Vomsjön (Våmmsjön) i Skåne bildat. I de sv. gårdnamnen syftar
ordet vanligen på ställets belägenhet i en dalsänkning; jfr motsvarande förhållande i Norge.
Vångaren vag8garn2, uttalas af allmogen vo2,3ger2n, stundom
äfven Vågnaren voganar2n 3, hos allmogen vop,2ner2n 3 (Vångeren
Hermelin 1818; Vågnaren GS 40 36), ganska betydlig sjö i Törnesfalla sn, S. Tjusts hd Kim. : Vångesunda, hos Hermelin Vrångsunda. Sjönamnet utgör sannolikt en afledning af det gamla
sv. ordet vång ro. 'bys 1. hemmans inhägnade ägor, gärde, hage,
vret', isl. vangr 'inhägnad plats, fält', fsax. ags. wang 'äng,
fält, slätt', got. waggs 'äng' o. s. v. Samma ord ingår i VångVängan, älf i Ekshärads sn Vrnil., vidare i det sv. gårdock sockennamnet Vånga, t. ex. i Skånings hd Vg., i VGL
IV. 14: 1 skrifvet Vangir pl., isl. Drådvangr, Polkvangr, namn
på Tors ock Fräjas bostäder o. s. v. Tyska ortnamn, som innehålla motsvarande fht. wang, äro mycket vanliga, t. ex. Wangapah (: pah 'bäck') Förstem. 2: 1476 f. Vångaren, fsv. *Vangir,
betyder alltså 'vångsjöu' liksom Getaren 'getsjön', Hallaren
'hallsjön', fsv. "Ncesir 'nässjön' o. s. v. Med afseende på formen
Vågnaren kunna jämföras sjönamnen Snesnaren : Snesaren
ock Näsnaren : fsv. *Na3sir. I fråga om betydelsen se Vallingen
samt ingaren.
Emellertid bör för fullständighetens skull äfven den möjligheten tagas i betraktande, att namnet innehåller sv. våg 'bölja',
motsvarande isl. vågr m. 'sjö, vattenyta; bukt', fsax. wåg, ags. war3g
fht. wåg 'upprört vatten, våg, ström, haf m. m.' eller i alla
händelser samma ord i en äldre adjektivisk betydelse 'rörlig, uppSå Rz s. 822, Falkm. s. 50.
Anförda af Falkm. s. 50.
Enligt annan uppgift skulle emellertid detta uttal icke förekomma.
GS 1 V 33 Dalsl., 5 ö 31 : Vångsjöbärg Uppl.
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rörd I. dyl.' Jfr Vägesjöni, Vågtjärn2. Ordet ingår för igrigt
t. ex. i gårdnamnet Vedevåg, Nora bärgsl. Vstml., hvaraf Vedevågasjön (GS 3 Ö 32). Möjligen har denna sjö i äldre tid hetat
*Vägher, hvilket namn i så fall bör fattas som innehållande
betydelsen 'sjö, vatten'. Ett sjönamn Vaag, fno.*vagr, förekommer
ännu i Norge (Rygh NG 2: 99)3. Däremot har man i de ofvan
anförda sammansättningarna att utgå från betydelsen 'våg, bölja'.
äldre *Aldoga, kanske :
Jfr Ladoga, sjö i Ryssland, sannolikt
finska aalokas 'vågrik', eg. aldogas, bildat af aalti 'våg', isl.
alda (enl. en skarpsinnig gissning af Vilh. Thorasen Ry. rikets
grund!. s. 155). Att sjönamn bildats af sbst. våg 'bölja' ock
likabetydande ord, kan sålunda ej bestridas, men i fråga om
Vågnaren föredrager jag den först gifna tolkningen. Slutligen
må nämnas, att i vissa västnord. namn på -vitgr betydelsen 'vik'
ingår t. ex. i det i Eyrbyggja Saga omtalade Hofsvägr, vik
vid nordkusten af SnEefellsnes.
Väckelsång, sockennamn: fsv. sjönamnet *Vekul; se Veckeln.
Vädden, se Vadden.
Tägsjön, se Iväg.
Väktor »väktor»4 (Vector, Stora o. Lilla GS 2 V 35, 1 V
35), två mindre sjöar i Hjärtums sn, Fräkne hd Boh. Jag har
ingen bestämd mening om härledningen af detta besynnerliga
namn. Beror månne förbindelsen kt på samma ljudlag, som
i nynorska dial. gifvit okta (= isl. åtta), wgt (= isl. eett),
kegt (jfr isl. hlätr) o. s. v.? I samtliga af mig kända fall, där
en dylik ljudutveckling ägt rum, har man att utgå från äldre
ht 5. I så fall bör kanske namnet förbindas med den. fht. stam
wiht-, som uppträder i flera ortnamn, t. ex. Wihtraha, Uicturningas (Förstem. 2: 1526).
Eller föreligger här en sammansättning med väg ock en
motsvarighet till sjönamnen Tolen (eller Toren)? 1 saknad af
GS 1 V 35 Vg., 1 ö 31 Vrml., 3 ö 31 Vstml., 6 ö 31 Uppl.
GS 1 V 34 Dalsl., 1 V 32 Vrml.
8) Jfr det i öfre Ungern förekommande älfnamnet die Wag, magy.
Våg, efter fht. wåg 'oroligt upprört vatten'; äldre Duria. Se Egli s. 982
(1893), Much PBB 17: 132.
Någon upplysning om akcenten eller kvaliteten af o har jag
ej lyckats erhålla.
Se för öfrigt Liden Ark. 3: 238, Bugge Ark. 4: 116.
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detaljerad uttalsuppgift måste jag inskränka mig till dessa lösa
gissningar.
Välen.
vägen 1 (Hermelin 1818, GS 3 Ö 38), icke obetydlig sjö
i Fagerhults sn, Hanbörds hd Klm. : Välsnäs, Välsgärde, Välsmåla. Välsnäs skrifves år 1354 Welingxnees (SRP nr 153)
ock visar sålunda, att sjön i fsv. tid hetat Veelinger. Det finnes
alltså ingen anledning att med Lundgr. Fsv. personnamn på
-ing o. -ung s. 16 härleda gårdnamnet från mansnamnet väling.
Men dessutom synes sjön äfven ha burit namnet *vann I SD
5: 191 fr. 1343 omnämnes ett Vaiisneeces; ock då gårdar från
Fagerhults sn anföras i samma diplom, torde man med skäl
kunna identifiera detta namn med nsv. Väisnäe. Sjön är för
öfrigt bekant för sin naturskönhet, har branta stränder, är djup
ock om vintern opålitlig på grund af strömdrag o. d.
vägen (GS 3 0 37), liten sjö i Målilla sn, Aspelands
hd Klm.
vägen 2 , uttalas af allmogen vä4eri (Välen enl. uppgift;
Vålen i äldre källor; se Vålen 1), liten sjö i Asby sn, Ydre hd Og.
vä5len2 2 eller (enl. annan uppgift) vä4len (GS 3 Ö 36),
liten sjö mellan Kisa ock Tirserums s:nar, Kinds hd Og.
vä3len2, af allmogen uttalat »väeln» med k ock akc. 2
(Velen GS 3 Ö 36), mycket liten i sjö i Horns sn, Kinds
hd Og.
i sammansättningen Krokvälen.
Namnets tydning erbjuder stora svårigheter. Först ock
främst måste vi afskilja Välen 1, som i fsv. tid hetat "'Poplinger ock *Valir (se Valen). Men det är ej säkert, att ens de
öfriga här uppräknade sjöarna i forntiden burit samma namn.
Jag erinrar först om de fsv. ortnamnen Wa3dhla (1405 enl. SD
NS I), nu Väla, Åkers hd Sdml., Vädhlabodha (1383)3, Veedhelabodum (1447)4, nu Värlebo, Långemåla sn Klm. Dessa
synas böra föras till det i no. gårdnamn uppträdande fao. veäill,
vaäill, v9äu1l m. 'vadställe, grund o. d.' 5 En motsvarighet
till det fsv. Wedhla är väl alltså da. Vejle, fda. Veatlee (1406) 6
1)
3)

Enligt tre uppgifter.
2) Enligt två uppgifter.
Styffe Un.2 s. 184.
4) Vadst. kl. jordeb. s. 140.
Om detta se Rygh PG Indl. s. 84; jfr Bergström Sdml. ortn. s. 3.
Styffe Un.2 s. 25.
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eller Wedle (1442)1 på Jutland = no. Veel, ä.-no. Veyle, Wteell
m. m.2 Samma ord ingår enl. Karsten Österbottn. ortn. 1: 112 f.
i fi.-sv. Vetil. å (Wetella 1543), namn på en del af Gamla
Karleby älf. Ordet är enl. KARSTEN förfinskat af fsv. *Vcepil ä.
Om nu något eller några af sjönamnen Väien ha samma ursprung, hör Vadjungen formellt ock semasiologiskt hit. Till
grund för dessa namn låge alltså ett fsv. *vtepil eller *ymp.°
med från det förra analogiskt öfverfört omljuds-a3. Man kan
dock äfven tänka på en omljudsform till sjönamnet Vålen; jfr
Hörken, Nälen (med akc. 1) : nål, Vällen m. fl.
Horken
Eller föreligger här stammen i isl. veSi f. 'list' = fsv. "vie-1? 1
detta fall vore sådana namn som Båfven, Illern, Låkan, Parsen
att jämföra. Ock slutligen är det i sig själf icke osannolikt,
att namnet innehåller samma stam som det just i Kim. förekommande väla 'väsnas', isl. våla 'jämra sig'. För denna tydning tala mänga analogier bland våra sjönamn såsom t. ex.
Galmaren, Jälmaren, Kärmen, Open, Skrikegallen, Tjutingen,
Vinen, Ylen. Jag vågar icke fälla något utslag i fråga om
dessa möjligheter.
Välingen, se Valingen.
Fsv. Vwlinger visar sig på grund af det fsv. gärdnamnet
Welingxnees (SRP nr 153 från 1354), nu Välsnäs, ha varit
namnet på sjön Välen 1, Fagerhults sn, Hanbörds hd Kim.
Om de möjligheter, som finnas att förklara detta namn, se
under Valen ock Välen; dock är naturligtvis här den möjligheten utesluten, att sjönamnet kan vara besläktat med fno.
veäill, fsv. Weedhla o. s. V.
Fsv. Vtellande, se Vällen.
sannolikt välin 3 (Välln Lotter c. 1750; Vällen Fernow
s. 9 [1773], Björkman s. 105, GS 1 V 31) Eda sn, Jösse hd
Vrml.
välilen 1. välln (Wällen karta fr. 16894, Vellen Lotter
c. 1750, Radloff 1: 14 [1804j; Vällen Hermelin 1801, GS 5 Ö 30),
2) Se närmare Rygh NG 1: 276.
Styffe Un.2 s. 25.
Min meddelare var ej förtrogen med namnet, som vanligen ersättes af Håfvilsrudssjön (»Elåversjesjön»).
1)

Uppi . 1.
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mycket lång (11/2 mil) ock smal sjö i Ekeby sn, Olands hd, o.
Bladåkers sn, Närdinghundra hd Uppl. : väilsäter (o. vällnora,
se Vällnoren).
3) antagligen ingående som senare led i fjärdnamnet Görvälin (se d. o.).
I fråga om dessa namn har man naturligtvis först att tillse,
om de i äldre tider börjat med v eller lav. Härvidlag erbjuder
gårdnamnet Vällnora en viss ledning. Några värkligt gamla
former stå mig ej till buds, men det synes åtminstone vid slutet
af 1600-talet ha skrifvits med v. Vidare finnas i Dalarna sjöarna Stora o. Lilla Vällen (GS 3 Ö 29) strax sydväst om Falun
: Vällgärden. En af dessa är det väl som åsyftas genom det
år 1492 omnämnda Wälleni. Man torde alltså ha att utgå från
fsv. former med v. I betraktande af de synnerligen många sjönamn, som äro bildade af vall, fsv. valder, isl. v211r (se under Vällingen), ligger det närmast till hands att föreslå en härledning af detta ord. Emellertid bjuder det ganska mycket
emot att här antaga en i-afledning. På grund af enstafvigbetsakcenten är man mindre böjd för att utgå från en afledning på
-ian-; dock talar namnet Vällnoren jämte Vällnora (icke Väns-)
i sin mån för att här värkligen en akcentförskjutning ägt rum.
Sannolikast är emellertid, att ä-formen hör hemma i dat. sg.,
hvilken af valder lytt veelli. Att denna kasus i ortnamn förallmänligas, är som bekant ytterst vanligt ock lätt förklarligt, dock
naturligtvis att vänta snarare i fråga om gårdnamn än sjönamn.
Emellertid erbjuda de synnerligen talrika sjönamnen på -an
säkra exempel på huru vanlig en dylik procedur varit. Skulle
denna tolkning vara riktig, är Vulen att betrakta som nästan
identiskt med sjönamnet Vänern, om nu detta är = isl. v211r,
ock båda namnformerna vore minnen af den u-stamsböjning,
som i forna tider tillkom ordet vall, urgerm. *ualDuz. Af det
med sv. vall identiska fht. wald förekommer för öfrigt en gammal loka,tiv i flera örtnamnsformer, t. ex. (in loco qui dicitur ad)
Uualdiu, (de possessionibus) Waldiu o. s. v.2 I fråga om den
i-omljudda formen hänvisas för öfrigt till Horken
Hörken,
Nälen, Oppåsen
Oppäsen. Betydelsen är väl att fatta som i
vållern, d. v. s. syftar på strändernas beskaffenhet. Vällen 2
1)

Dipl. dalek. 1: 148.

2) Se Kögel PBB 14: 119.
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har i allmänhet jämna stränder, Vällen 1 — att dömma af kartan — sådana blott vid sjöns södra ände.
Nu har jag emellertid dessutom rörande Vällen 2 erhållit
den uppgiften, att sjöns vågor blifva synnerligen lätt upprörda
af nordanvinden. Man kunde tänka på sammanhang med fsv.
vella, ipf. val 'sjuda, framvälla', motsvarande sv. välla (Rz
s. 828), isl. vella o. s. v., besläktat med sv. välling, isl. vellingr,
ty. welle 'bölja' o. s. v. Det fsv. gårdnamnet Wellande (1409
enligt SD NS II), nu Velanda, Bro sn, Bro o. Vätö skeppsl. Uppl.,
tycks för öfrigt innehålla ett vattendragsnamn bildat af part.
pres. till nämnda värb ock sålunda att jämföra med det fsv.
sjönamnet Lyniendi (se Lonen), det fsv. forsnamnet Ryniandi
(se d. o.), de Inorska älf- ock forsnamnen Dynjandi, Fallandi,
Skinandi o. s. v., hvarom se närmare under Gällen ock Jälnan.
Gården är belägen nära Ösmaren. Kanske har alltså denna sjö
i äldre tider kallats *VEellandi? Jfr ett möjligen analogt fall
under Vällingen. Det må vidare erinras därom, att V. Thomsen
Ry. rikets grundl. s. 153 anser det fry. forsnamnet Leanti möjligen kunna vara skriffel för Velanti = isl. vellandi 'kokande,
sjudande'. Forsen bar dessutom det slaviska namnet verutzi,
hvilket betyder 'den sjudande''. — I fråga om Vulen 2 se
äfven Vällneren.
Vällingen.
(Wieselgren 3: 269) Hjälmseryds sn, Västra hd Smål.
Sjön är mig för öfrigt obekant.
värliBen2 (Vällingen Hermelin 1804 samt enl. uppgift; Våningen Hermelin 1802, Tham Stum s. 20, GS 5 0
33), icke obetydlig sjö i Öfre Järna ock Tveta s:nar, Öknebo
hd Sdml.
En sjö Vällingen finnes ock i Järbo sn Gästr. (GS 4 Ö 29).
Namnet är aflett af sv. vall, fsv. valder, isl. v211r; jfr med afseende på bildningen Grytingen, Hällingen, Steningen 0. s. V.
Formen Vallingen förekommer numera ej i näjden. Har den
värkligen någon gång existerat i det talade språket, kunna
t. ex. ~ungen, Malmingen jämföras. Ordet vall är för
öfrigt mycket vanligt i svenska sjönamn : Valloxen, VallI)

Se Kägel PBB 14: 61.
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sjön Vallasjön (1 V 37), Vallsjötjärn (1 V 33 : Vallsjön, Vallhult), Valltjärn (3 Ö 31), Vallersjön? (1 Ö 34), vidare Vallsan
(GS 3 Ö 29) Amsbärgs sn Dalariaa2, Vänern, Vällen, Vällenoren,
no. älfnamn på -vella o. s. v. (Rygh NG IV. 1: 133). Antagligen

har man i de flästa af dessa namn att inlägga den allmänna
fornnordiska betydelsen af ordet: 'gräsbevuxen slätt'. Densamma
ingår i no. ortnamn, se Rygh NG Indl. s. 87. Däremot har
man ingen anledning att här söka den betydelse af 'skog', som
uppträder i den tyska etymologiska motsvarigheten wald. 1
semasiologiskt afseende står alltså Vångaren nära. — I fsv.
Wellingsödhe (SR? nr 219 från 1355), år 1409 kallat Wellingedha (SD NS II), nu Vällingsö Malsta sn, Lyhundra hd Uppl.,
förmodar Lundgren Fsv. personnamn på -ing o. -ung s. 16 ett
personnamn vwiling. Då nu emellertid gården är belägen nära
sjön Släningen, kunde man också tänka sig, att första leden
innehölle ett gammalt namn på denna sjö. Dylika namnbyten
äro synnerligen vanliga (se öfversikten afd. II, s. 40 f.) ock jfr t. ex.
Knabbarpen, Snesaren, Tyreln, Vällen (slutet). Däremot är gården
Vällingby Spånga sn Uppl., som i fsv. skrifves Vellingiaby (SRP
nr 1181) ock Wallingaby (SD NS II), icke belägen vid någon sjö.
LUNDGREN anser dess törsta led snarast vara att sammanställa med
vall. Alldeles omöjligt vore väl icke, att den i närheten framstrykande Mälarfjärden hetat *VEellingi (jfr i fråga om formen
Närdingen). Härför kunde i någon mån tala, att dess fortsättning kallas Görvälln, hvars senare led sannolikt är identisk
med Vällen. Emellertid anser jag det höjt öfver allt tvifvel,
att i gårdnamnet Vällingby ett gammalt patronymicum uppträder 3. — Slutligen må nämnas, att Vällingstjärn (GS 1 V 33
GS 1 ö 37 : Vallshult, år 1413 skrif vet Valzholt (Styffe
Un.2 s. 111) nära en annan sjö med samma namn (de båda sjöarna förbindas medelst Valån : Valebo, Mo hd Smål. — detta namn tyder på ett
fsv. *Vala = det under Valen omtalade vrml. ock no. älfnamnet Vala[n]);
2 ö 37 : Vallsjö, år 1337 Walsio, 1355 Walzsyo (Höjer 2: 220;
denna sjö, i Vallsjö sn, Västra hd Smål., gör i hög grad skäl för sitt
namn, om man utgår från den i rspr. gängse betydelsen af ordet vall;
däremot icke, om här betydelsen 'grässlätt' inlägges); 1 V 36, 1 ö 36,
2 ö 33 : Vallsjön, 3 Ö 31, 4 Ö 31.
Jfr Issan = Issjön,
8) Se min afhandling om svenska ortnamn på -inge s. 173.
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Dalsl.) sannolikt är ett ungt namn, bildat af sv. välling, is].
vellingr.
VällnOren väl5no2rn (Vellnoren Tham Sthm s. 12; Vellenoren GS 5 Ö 31), mindre sjö i Knutby sn, Närdinghundra hd
Uppl., eg. ett sund mellan Norrsjön ock Vällen : Välinora.
Senare leden är sv. nor n. 'sund' (se Noren). Vällnoren förhåller
sig till Vällen liksom Halvarsnoren till *Halvaren (se Halvarsfjärden).
-Vänern.
1) vä3ner2n (Onår, Vrml.): detta uttal torde vara det enda
som förekommer i de till sjön gränsande landsändarna; i andra
trakter t. ex. Og. vän4nern, äfven vä4nern (Vaenir 1240 [Heimskr.],
ar uceni [S2gubrot af fornkonungum]», de vaeni 1346, SD 5: 587,
i ~ni VGL IV. 10, wEeni [nom.] VGL IV. 11: 3, var. H, L
veenir2, i VEenir 15008; Väner Blaeu 2: 32 [1663]; Vänaren (!)
Spegel Guds verk v. 108 [1685]; Vennern4 Hårleman Dagb.
1: 11 [1749]; numera van!. Vänern); Sveriges största insjö, mellan Vg., Dalsl. o. Vrml. : Vänersborg. Detta namn har af
Lic161 PBB 15: 522 ock Hellqu. hos Johansson Beitr. z. griech.
sprachk. ss. 118, 149, Etymol. bemerk. s. IX5 förts till en rot
9.ön, 9.an 'vatten', jfr sskr. vana- n. 'vatten', lit. vandii ds.
o. s. v. Det skulle alltså betyda 'vattnet, sjön' liksom Unden,
Vättern ock där anförda namn. Att namnet kunde ha en sådan
betydelse, har för öfrigt föresväfvat Dalin Sv. hist. 1: 94, där
ordet föres till sv. vatten, da. vand. Det vore nu mycket
naturligt, att denna ofantliga vattensamling af de kringboende
betecknats som »sjön» eller »vattnet» par prUkence. I Rimbegla kap. 5 § 19 talas också om att Värmland ligger »norr
om ändan af sjön». Ja, skulle värkligen den först af OEFILENSCHLÄGER i »Nordens Guder» (Brages sång om Gefjon) framställda
tydningen af Gefjonsagan, till hvilken N. M. PETERSEN anslöt
sig, att med sagans Lggrinn (se Laggaren, Logaren) ej åsyftats
Mälaren, utan Vänern — skulle denna uppfattning hafva något
Bravallakvädet; citerat efter Olrik Ark. 10: 245.
3) Vadst. kl. jordeb. s. 213.
Schlyt. VGL s. 291.
5) Se äfven Egli under Venern.
4) Jfr uttalsbeteckningen ofvan.
Sv. landsm. XX. 1.
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af sanning i sigl, så vore här ett annat exempel på att Vänern
omtalats med ett appellativt namn, som betyder 'sjön'. — Emellertid måste jag bekänna, att den ofvan framställda etymologien
numera icke synes mig mycket sannolik. Särskilt är det betänkligt, att något rotstadium ö icke annorstädes är uppvisat
inom den ordgrupp af en rot nan, till hvilken namnet skulle
höra 2. För öfrigt är namnet alldeles isolerat. Om värkligen
ett appellativ med betydelsen 'vatten' här ingått, hade man
snarast väntat sig, att det skulle lemnat spår efter sig å andra
håll. Så har ju skett med Unnen, Vättern ock andra likbetydande sjönamn. Man kan knappast däremot invända, att Vänern möjligen tillhör ett äldre lager af sjönamn än dessa; det
är nämligen föga sannolikt, att t. ex. Vättern erhållit sitt namn
mycket senare än Vänern.
Något säkrare mark ha vi under fötterna, om vi utgå från
9.en i lat. venus n. 'behag, skönhet', isl. vinr 'vän' (se Vänstern)
9.ön i isl. vehnn 'vän, huld'
1.1 ',len i fht. wunnise
'wonne',. isl. una 'vara till freds' o. s. v. Betydelsen vore ungefär densamma som i det rotbesläktade Unan ock i Lusten;
jfr äfven Frillen, Lisman ock Visten. Möjligen har man dock
här att söka den mera konkreta betydelsen 'strålande, skön';
jfr fsax. vanum 3. Dock synes i älsta tider denna vara främmande för hithörande ord. Hör Vänern till denna rot, föreligger också en släkting i vanernas namn, isl. vanir, vare sig
man nu vill tyda det som 'de vänliga, hulda' eller 'de strålande' 4.
För denna härledning af Vänern talar i sin mån, att samma
rotform faktiskt är belagd från de nordiska språken. I detta
sammanhang anser jag mig äfven böra erinra om det i Grimnismål förekommande flodnamnet vän. Jfr äfven Sax&r Sv.
bosättn. i Finl. 1: 274 not 2, 279 f., där fl. Vaania i Laihela
Jfr särskilt likheterna mellan Seland ock Vänern i afseende på
areal ock konturer (se Erslev Jylland s. 283 f.).
En analogi med afseende på sin bildning i detta hänseende erbjöde emellertid sjönamnet Äjen
fsv. *2Eghir urgerm Te3(3.4)jaz :
got. ähwa.
Härtill det rnytiska isl. vale
Van1-)? Sievers PBB 18: 583.
Jfr dock Bugge Stud. 1: 207 f. (= fht. Walaho, alltså 'kelten').
Se t. ex. Vilmar Altert. im Heliand s. 17 f. Till sskr. vana'vatten' hör ordet säkerligen icke.
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återföres på urnord. *vänia- ock sammanställes med Vånir ock
vidare bl. a. erinras om de sv. ortnamnen Vånafjärden, Vånsjö.
Slutligen må nämnas, att det gr. flodnamnet E6-00; i Aetolien
enligt Fick Bezz. Beitr. 22: 61 hör till _pryo- i -v-o4., vo
'glänsande'. Det är dock osäkert, om här en besläktad bildning
föreligger,. — Från sjönamnet Vänern stamma familjenamnen
Wennerberg, Vänerman, Wenerstjerna (Fernow s. 786) m. fl.
2) Enligt Cederström Vrml. flskev. nr 418 kallas Norra
Ormtjärn, Lungsunds sn, Filipstads bärgsl. Vrml., äfven för
»Wenern». Emellertid upplyser mig en meddelare från orten,
att denna uppgift torde bero på något misstag.
Vängen, se Vadjangen.
Vänstern vän4stern 2.
(Lotter o. 1750, Hermelin 1809, GS 2 0 36), icke obetydlig sjö i Linderås o. Adelöfs s:nar, N. Vedbo hd Smål. : Vänsternäs.
Stora o. Lilla (Lotter o. 1750, Hermelin 1810, GS 3 Ö
34) Nykyrke o. Krigsbärgs s:nar, Aska o. Bobärgs h:der Og.
Dessa sjöar äro medelst en å förbundna med Salstern. Då detta
senare namn står med afseende på sin afledning alldeles isolerat, men däremot Vänstern äfven å andra håll uppträder, har
man snarast att antaga, att det förra lånat sitt suffix från det
förra (se närmare Salstern).
Samma bildning förekommer ock i sjönamnet vänstran.
Från Norge erinras om älfnamnen Vinstr, Vin.stra3. Man tänker
naturligtvis i första rummet på sammanhang med sv. vänster,
isl. vinstre 'sinister, 12evus', motsvarande fsax. fht. winistar; för
de norska älfnamnen antager också Bugge-Rygh Elven. s. 342
denna betydelse. Dock känner jag mig osäker, om mera än på
sin höjd rotsläktskap kan antagas för det svenska sjönamnet.
Det sistnämnda ordet är som bekant en komparativisk bildning
på -tero- af s-stamman 9.enos-, uenesgerm. uiniz- i lat.
Venus, isl. vinr o. s. v.4 Vårt sjönamn innehåller samma rot,
Bezzenberger Beitr. 1: 338 förbinder ordet med ett »alb. eng
ieur. *san-s.
'sol'» (bör vara avest. xv5ng, gen.)
Akcentuppgifterna äro något tvetydiga.
Rygh Stud. s. 67, Elven. s. 298.
Jfr med afseende på betydelseutvecklingen gr. iu6vuga; 'vänster',
egentligen: 'med det goda namnet'.
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men bör till afledningen kanske närmast sammanställas med
sjönamnet Alstern, da. Falster, fno. älfnamnen Istra, Jåstra,
Mistra, Ostr o. s. v. Det betyder alltså 'den väna, fagra'
ock står sannolikt etymologiskt ock semologiskt Vänern
nära. Möjligt är, att detta i ortnamn uppträdande suffix -strytterst har sin upprinnelse i substantiverade komparativa adj.
af samma slag som gr. öpic-Tzpo;, lat. *nemes-t(e)ro- i Nemestr-inus; jfr äfven volsk. Veles-trom-1. Det är ju för öfrigt
mycket möjligt, att sådana bildningar just föreligga i sjönamnen Alstern, Salstern ock Vänstern (af s-stammarna alls- 'al',
sans- 'sal' ock venas-, vinis- [jfr lat. Venus]). — I Vänstersjön (GS 3 Ö 40 Blek.) ock Vänsterslån ingår däremot sv. vänster 'sinister' (se nedan).
Vänsterslån vän3sterslå2n (GS 3 Ö 40), liten sjö i Bräkne
Blek.
Namnets första led är liksom i Vänstersjön (GS 3
hd2
Ö 40), ä,fvenledes i Blek., sv. vänster 'sinister': jfr de blekingska
sjönamnen Fjärsten, Nästen, hvilka likaledes förekomma i Bräkne
hd. Senare leden är snarast sv. slå, fsv. sia, is!. slå f. 'smalt
trästycke, som begagnas till stängsel'. Här förelåge alltså ett
jämförelsenamn af samma art som Bjälken, Klampen, Känningen, Snesaren, Tenaren o. 8. v., Stafsjön, Stångån m. fl.
Nu finnes i norskan ett sina f. 'gräsbevuxen afsats i en fjällvägg', hvilket enl. Rygh NG IV. 1: 63 ingår i många ortnamn i
Gudbrandsdalen, t. ex. Slaaen, Rydningsslaaen o. 8. v. Som
emellertid detta ord icke är känt från svenskan, finnes intet skäl
att hit föra sjönamnet Vänsterslån.
Tham Nyk. s. 17, SGU Aa 24: 78)
Vänstran vän3stran2
Husby sn, Oppunda hd, o. Årdala sn, Villåttinge hd Sdml. Sjön
är en dysjö" med brunaktigt vatten utan något egentligt tillOgan,
flöde. Med afseende på namnets form jfr Aglan,
Ådran o. 8. v. (i Sdml.). Se för öfrigt Vänstern, med hvilket
namn Vänstran måste anses nära sammanhänga, om ock sjöns
nuvarande utseende just icke styrker den ofvan framställda
härledningen af detta namn.
*Irtera, fsv. ånamn, se Väringen.
Jfr Osthoff Etym. par. 1: 243.
Af mig till buds stående karta framgår ej, i hvilken socken
sjön är belägen (öljehult eller Backaryd?).

XX. 1

Vänsterslån—Väringen.

743

Vären (Wieselgren 2: 914), enligt WIESELGREN en del af
Ryssbysjön i Ryssby sn, Sunnerbo hd Smål.; den andra kallas
Stensjön. Vid sjön ligger gården Väraboda, på grund af hvilket
namn man kan sluta till, att sjön i fsv. tid kallats *Veare.
Namnet är numera fullständigt okänt i socknen. Om härledningen se Väringen.
Äfven Stensjön synes i äldre tider ha burit ett annat namn,
nämligen *Loftir (: Loftersnäs, äldre Loftisnäs); se utförligare
afd. II s. 8.
Värfveln vär3vel2n (Widegren 1: 313 [1818], Tham Link.
s. 27) = Virfveln 2; se d. o.
Väringen vä3rigen2 (Dahlberg Svec. ant. 2: 55 bl. Kwgleholm, Tuneld s. 73 [1741], Nora o. Lindesb. bärgsl. 8. 61 [1791],
GS 3 Ö 32), ganska betydlig sjö mellan Glanshammars, fårebro
o. Fellingsbro h:der Nke o. Vstml. Den har sedan gammalt
rykte för naturskönhet', är full med öar ock holmar, omgifven
af höjder samt anses opålitlig. Namnet sammanställes af Rygh
NG 3: 321 med det osammansatta sjönamn vearingen, som måste
förutsättas för no. Vmringsvatn i Sxtersdalen. Detta utgår enl.
samma förf. i sin tur från den älfnamnsstam vor-, ,som förekommer i fao. Veradalr, nu Vcerdalen. Af denna finnas icke
få spår. Rygh Stud. ss. 53, 59 uppvisar ett två gånger uppträdande fao. fjordnamn Von; vidare omtalar han en sjö Vreren (i förbindelse med den älf, som flyter genom nyssnämnda Veardalen).
Bekant är vidare no. sjön Varalden, i NGL 2: 491 kallad i Veraid (se Rygh NG 3: 215). Andra ex. från Norge ses hos Rygh NG
15: 117, Elven. s. 294, där dock svenska namn med sinsemellan
ganska olika ursprung uppräknas. Hit ställer jag äfven Utom
Vären (se ofvan) fsv. Walro ström (1480)2 Solbärga sn Smål.,
af ett äldre *Wcera. Samma älfnamnsstam ingår äfven i fda.
WEereabroo (1173), d. v. s. bron öfver ån Vem (eller vcera)3.
Emellertid må påpekas, att om de sv. ock no. sjönamnen Väringen, *Vaaringen (: Vaaringsvatn) skola föras till den fao.
stammen vor-, man måste göra det visserligen ej djärfva antagandet, att suffixväxling här ägt rum eller att namnet uppkommit efter i-omljudstiden.
1)
3)

0. Gummlius SGU Aa 48: 6.
Madsen Afn0 1863, s. 192.

2) Vadst. kl. jordeb. s. 110.
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Denna stam fno. ver-, fsv. ytor- för jag till fno. vera, fsv.
vrera 'vara, vistas', ock namnen böra sålunda jämföras med det
i så fall besläktade sjönamnet Visten. Särskilt erinras om det
äfvenledes till vesa, vera hörande adj. vårr 'behaglig, lugn',
egentl. 'ägnad till uppehållsort' ‹- *u.ibzia-. På samma härledning har utan tvifvel prof. BUHQE tänkt, då han hos Rygh NG
15: 117 för den fno. stammen ver- antager betydelsen 'lugn,
stilla'.
Växlingen, af allmogen uttalat vedigani, d. v. s. ett riksspråkligt vä3rligen2 1. (?) vä3ligen2 (Varlingen Grau s. 491 [1754],
Verlingen GS 3 Ö 30), mindre sjö i Norbärgs sn, Norbärgs hd
Vstml. Namnet synes vara en afledning på -ung af den under
Vitringen behandlade stammen.
Värmeln vär3mel.2n (Värmelen, -e- Bureus Karta 1626 [-e-j,
Blaeu 2: 33, 34 [1663], Lotter c. 1750, Fernow s. 25 [1773];
Vermeln GS 1 V 32), stor sjö i Jösse, Gillbärgs o. Grums h:der
Vrm1.2 Af sjönamnet är sockennamnet Värmskog bildat. Detta,
som är benämning å en i söder till Värmeln gränsande socken,
skrefs år 1398 Vermilskoger3 (:Värmeln = Edsleskog : Edslan
= Gunnarskog : Gunnern = Ånimskog : Animmen o. s. v.).

I VGL I. VK förekommer emellertid formen Virmilskogher.
Denna i-form stödjes i sin mån af det hos ADAM AF BREMEN
en gång uppträdande folkslagsnamnet Virmilani. På grund af
dessa i-former anser Nor. Spr. stud. 2: 64 f., att sjön älst hetat
Virmil, hvartill dat. Vermli (böjt som veäili, dat. v25114, se
Nor. IF 14: 396). En motsvarighet till detta Vermil- synes
föreligga, som Nor. Spr. stud. 2: 66 påpekar, i fht. flodnamnet
wirmilaha5. Hit hör vidare enl. Saxen Sv. bosättn. i Finl.
1: 92 fl. sockennamnet wirma 1352, hvilket SAxtbr förklarar ur
Enligt uppgift af lektor E. BRÅTE.
Utförligare beskrifning finnes i t. ex. Lex. 7: 282, Cederström
Vrml. fiskev. nr 1121.
Styffe Un.2 s. 151.
Enl. förslagsmening af NOREEN i brefkort till mig d. 8. 12. 05.
I Spr. stud. 2: 64 utgår han från suffixväxling -il, -111(-o1).
Förstem. 2: 1554. Sannolikt är aha ett senare tillägg till ett
älfnamn Wirmil, af samma art som fht. Grintila, Crintila (se Grindein) ock möjligen äfven Lindelbaoh (Förstem. 2: 925 : ett fht. älfnamn *Lindil?).
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ett fsv. Wirm-ä ock anser ha varit ett gammalt namn på den
genom socknen flytande Mynäjoki.
Nu är emellertid att märka, att sjön Värmelus hufvudutlopp Borgviksälfven en gång väl måste ha kallats "Vrerma.
Dels anföres af Fernow s. 16 efter äldre källa Wärma som binamn på Borgviksälfven 1, dels ligger vid denna gården Värmerud, som väl i forna dagar hetat *Vcermorup. Detta namn
har då bildats af *Vcerma såsom Frykerud
*Frikorup) af
älfnamnet Frika (se Fryken). Det ligger närmast till hands
att fatta namnet Virmil som aflett af älfnamnet *Vwrma medelst suffixet -ii. Att sålunda sjönamn afletts af älfnamn, är
— såsom vi i det föregående sett — ganska vanligt. De oftast
förekommande afledningarna synas hafva varit -jr ock -ing. På
samma sätt har enl. Kjwsr-Rygh NG IV. 2: 97 en sjö i Norge
erhållit namnet (fno. 'Vermir) efter en älf *Verma. Samma älfnamn, Verma jämte Varma, uppträder ofta i Norge (se Rygh
NG 2: 345 f. ock Elven. ss. 291, 295). Samma stam ingår vidare
i fno. sjönamnet Vermundr (se Rygh NG 3: 2782) samt i sjönamnet Värmullen (se för öfrigt värmen).
Det kan nu synas något egendomligt, att en så stor sjö
som Värmeln uppkallats efter den relativt obetydliga älfven;
men för denna tolkning talar först ock främst namnets form, ock
vidare är det ju rimligast, att de söderifrån kommande nybyggarne först gifvit namn åt älfven, med hvilken de tidigast gjort
bekantskap.
På grund af formen Virmil får man antaga, att se- i *vwrma
utgår från gammalt e. Men förhållandet mellan de båda formerna kan äfven vara detsamma som mellan isl. gestr ock
gista, d. v. s. i uti Virmil kan bero på analogi3, i hvilket fall
*Vcerma vore en omljudsform till det i fno. uppträdande varma
(alltså *Warmiön o. *warmön).
I hvilket fall som hälst har namnet afseende på stritt ock
forsande vatten, som icke tillfryser. Jag erinrar om att utlopJfr äfven Lex. 7: 446, som väl i sin tur haft FERNOW till
källa.
Däremot föreligger nog ej ett motsvarande sjönamn i fsv. gårdnamnet Vwrmundhatorp (1447, enl. Vadst. kl. jordeb. s. 117), nu
Värnarp, Askeryds sn, N. Vedbo hd Smål.?
Jfr om gestr : gista Liden i Bezz. Beitr. 21: 114f.
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pet af Hälgasjön en half mil från Växjö — kallat Hälgavärma
eller (dialektiskt) Hälgavarma — är bekant för sina forsar.
Af detta namn har Rz s. 797 konstruerat sbst. värme m. 'fors,
vattenfall'. Vidare må framhållas det gamla substantivet sv.
dial. värmda, värmsd, is!. vermsl 'källa som framväller ur
djupet ock icke tillfryser; strömdrag o. cl.' Rotbesläktade ord
äro för öfrigt lit. virti 'koka', fslav. vrid ds. Jfr härtill NOREEN
i Nord. tidskr. 1900, s. 145 ock Spr. stud. 2: 59, där dock
sjönamnet betraktas som direkt uppkommet utan förmedling
af älfnamn.
Å anf. st. förfäktar NOREEN äfven den gamla meningen,
att namnet Värmland ursprungligen bildats af sv. sjönamnet
'Virmil ock att benämningen på invånarne, veermar, uppkom_
mit ur landskapsnamnet. För denna tolkning af Värmland,
byars äldre former ses hos NOREEN a. a., tala de hos ADAM AF
BREMEN förekommande namnen Vermilani ock virmilani. De
äfven hos NOREEN anförda formerna VEermo- ock Virmoland
stödja emellertid den uppfattningen, att vid sidan häraf äfven
funnits en form, som bildats af älfnamnet.
Värmen vär3men2 (Vermen Hermelin 1809, Wieselgren
3: 269; värmen GS 2 Ö 38) Hjälmseryds sn, Västra hd Små!.,
nära sjön Allgunnen : värnäs. Namnet innehåller naturligtvis
ytterst adj. varm, om genom förmedling af något häraf bildat
å- eller forsnamn kan jag icke säga, då jag om sjön blott erhållit den upplysningen, att den har vackert, men tämligen
trögt vatten. 1 Rödeby sn, Östra hd Blek., finnes enl. GS 3 Ö
40 en sjö Värmasjön, hvars forna namn likaledes kan ha varit
*vcerme. Äfven namnet Värmanshult, en gård vid en i Vislanda sn Smål, befintlig myr (GS 2 Ö 39), tyder på ett närbesläktat forntida sjönamn; jfr Eldansnäs : Eldan ock Fjällansnäs
: Fjällen. Möjligt är ju också, att gårdnamnet Värmeshult i
Gällaryds sn Smål. visar hän på att den sjö, Lången 3, vid
hvilken gården är belägen, har haft ett liknande namn (möjligen *vsermir *veerma, namn på den i närheten flytande betydande Årån?). Emellertid finnes ett med just det nämnda Lången sammansatt gårdnamn uppvisat från medeltiden, nämligen
Langshylt (1407). — För öfrigt hänvisas till Värmeln.
Vännlången skulle enl. min anteckning vara namnet på
en å GS 3 0 36 upptagen sjö, men jag har ej kunnat återfinna
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den å kartan. Namnet meddelas emellertid här för fullständighetens skull.
Värmullen, af allmogen uttalat »vårmiin» (Vermalen Lotter c. 1750, väl tryckfel; Värmullen GS 1 Ö 31), långsträckt
sjö i Råda sn, Älfdals hd Vrml.; icke synnerligen långt från
(Stora o. Lilla) Ullen. I fråga om senare leden hänvisas till
d. o. I den förra ingår kanske det fsv. älfnamnet *Veerma,
hvilket t. ex. förekommer i namnet å den älf, som utrinner från
Värmeln, ock till hvilket ofvan norska motsvarigheter uppvisats.
Den älf, som förbinder Stora Ullen ock Värmullen, kallas nu
Hagälfven.
Värnen vä4rnen (GS 3 Ö 37) Nye, Lemnhult o. Korsbärga
s:nar, Östra hd Smål. : väringsnäs. Namnet är numera mycket
sällsynt, sjön kallas vanligen Trollebosjön Trollebo). Det
är för öfrigt svårt att bedömma, då man icke känner det etymologiska värdet af gårdnamnet väringsnäs. Om vi emellertid utgå från detta, vore värnen att identifiera med Väringen
ofvan. — En sjönamnsstam Veern- torde i alla händelser å
andra håll kunna antagas — isolerat komme alltså icke vårt
sjönamn att stå, därest vi här antoge en stam värn-. Vid sjön
Vismen (se d. o. 2) ligger ett ställe kallat värnanäs ock något
längre bort Värnamo gamla samhälle, allt i Värnamo sn, som
redan år 1238 skrefs uernamo (SD 1: 292). Jag misstänker,
att dessa namn peka hän mot ett fsv. sjönamn "Vterne. Att
dömma af terrängförhållandena har i äldre tider sjön haft en
betydligt större utsträckning än nu. Samma namn har väl
också burits af Värnasjön (GS 3 Ö 35) i Värna sn, Bankekinds hd Og., år 1376 skrifven Veernal; jfr äfven Värnäs, fsv.
Vcernanees (1515), namn å en i socknen belägen gård. Detta
sockennamn Veerna förhölle sig alltså till ett sjönamn *Veerne,
Värnen liksom t. ex. Multna till Multen, Näkna till Näknen,
Rägna till Rägnaren, Veckla till Veckeln o. s. v. Jfr äfven
Rinnasjön, sammansatt med gårdnamnet Rinna, som tycks förutsätta ett sjönamn *Rinne (se Rinnen). Ett ock annat gårdnamn tycks äfven tyda på numera försvunnet älfnamn. Så
finnes i Misterhults sn, Tunaläns hd Kim., en gård Värnamo
nära en å, som utfaller i Östersjön. Nära utloppet af en bety1) Styffe Un.2 s. 204.
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dande älf i Halltorps sa, Södra Möre hd Kim., ligger den gamla
gården Värnanäs jämte Värnaby, i SD NS 3: 506 skrifvet wernaby (1419). Ha dessa vattendrag i äldre tider kallats värn(an)?
I fråga om härledningen af denna stam värn- är man hänvisad till gissningar. Den kan förhålla sig till stammen väri sjönamnet Väringen, fno. Ven, no. Vszeren o. s. v. som flodnamnet Varnan till sjönamnet Varen ock den under detta namn
behandlade stammen var-. Om dessa namn sinsemellan etymologiskt sammanhänga, kan icke afgöras.
Värpeln vär3pel2n 1 (Verpeln GS 3 Ö 36), liten sjö i Horns
sn, Kinds hd Og. Namnet innehåller väl helt enkelt sv. dial.,
bl. a. östg., värpei. m. 'liten kagge', isl. verpill, som har samma
betydelse (men äfven den af 'tärning'). Det är sålunda ett af
de talrika »jämförelsenamnen» ock närmast af samma art som
Blåkaren, Halftron, Kitteln, Kistevattnet. Jfr andra paralleller
hos Liden Språkhist. bidr. 1: 6, 25.
Af Rygh Elven. s. 295 omnämnes sjön i samband med no.
älfnamnet Verpande.
Västen, se Visten.
Västersjön o. s. v., se Vidöstern.
Västgötesjön, se Addaren (o. Svensken).
Västgötetjärn, se Svensken.
Västjutten, se Jutten.
Vättern.
1) vät3ter2n i Vg. (o.
vät4tern i Små!. o. Og., dessutom vät4ter (t. ex. i Skärstads sn, Jkps län) ock vät4ren (Wetur
SD 1: 228 fr. omkr. 1226; WEetor SD 2: 85 fr. 1289; WEetur[s-] SD
3: 78 fr. 1312, VOL IV. 10 [u-], 11: 3 m. fl.; Väter Nya krön. v.
9242 enl. SFS, Väther 1567 2, Väter Blaeu 2: 20 [1363]; Vätter
därs. 2: 32; vättren Spegel Guds verk o. hvila s. 1083. Vettern
Tuneld s. 132 [1741]; numera vanligen Vättern GS 2 0 34-35),
en af Sveriges största insjöar mellan Västergötland, Småland,
Östergötland ock Närke : Wcetorskoger, SD 2: 85 fr. 1289,
Weeturswiper (dat. -vvidli.), skog vid Vättern (VGL IV. 16: 12).
Namnet uttalas med tydligt hörbart 1, icke Z' (enl. uppgift).
Allvin östbo s. 219.
Om sjöns naturbeskaffenhet se närmare Bohman Vettern o. dess
kuster (1840) m. fl.
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Öfre o. Nedre' (Gran s. 507 [1754], GS 3 Ö 31), icke
obetydliga sjöar i Skinnskattebärgs sa o. bärgsl. Vstml. : Vätterskog.
vät5ter2n (enl. uppgift), vik a Västerhafvet, omkring en
mil söder om Göteborg.
4) i sammansättningarna Alk-, Frö-, Hål-, Ull- ock Öjevättern.
Namnet innehåller ett gammalt ord för 'vatten' ock är nära
besläktat med nord. vatten, f ht. wazzar (ty. wasser), got. watt!),
gr. 12(öp 0. s. v. Närmare bestämt utgå samtliga dessa ord från
ett indoeuropeiskt paradigm med växling af r- ock n-former 2.
NOREEN identifierar den fsv. ändelsen -ur, -or med ändelsen i
gr. i2op; om här emellertid fullständig identitet äger rum, kan
vara ovisst; i alla händelser måste r i det svenska namnet ock f ht.
wazzar, gr. C3u)p o. s. v. hafva samma källa. Med afseende på vokalen i Vättern är jag af den meningen, att den står i afljuds-,
icke omljudsförhållande till vatten 0. s. v. (jfr Nor. anf. st.).
Samma afljudsstadium uppträder väl äfven i frygiska pau (4- "fr)
'vatten' 3. Att Vättern radikalt sammanhänger med vatten, har för
öfrigt insetts redan af Bock Ark. 2: 114 samt föresväfvat 0. v. Dalin
Sv. r. hist. 1: 94. Bock anf. st. framhåller det oantagliga i den af
Rydqv. SSL 2: 77 föreslagna tolkningen, enligt hvilken sjönamnet skulle sammanhänga med sv. vätte, fsv. va3t(t)er, ty. wicht
o. s. v. 'väsen, ande, troll' ock syfta på det oroliga ock hemlighetsfulla lynnet hos detta vatten. Denna härledning framställes
äfven af Bohman Vettern s. 3, där också en gammal sammanställning med ty. wetter(!) omnämnes. — Det här af handlade
ordet veetur o. s. v. 'vatten' ingår också i fsv. sockennamnet
VEeterlösa Vg. ock sannolikt äfven i Vsethersholm, slott på en
holme i sjön Mogden Vg. (se Bock anf. st.). Det är ett gammalt appellativum för 'vatten 1. sjö', som utom från Vg. är säkert belagt från Sdml., Vrml. ock Vstml. (se de ofvan anförda
sammansättningarna). Med afseende på betydelsen 'vattnet, sjön'
kunna jämföras art. Afvern, Laggaren, Naren, Naten, Nom!, NäNamnet uttalas »såsom det stafvas»; akcentuppgift är ej lemnad.
Se härom närmare Nor. Språkvet. sällsk. förh. 1882-1885,
s. 123 f., Joh. Bezz. Beitr. 18: 10.
Se Hatzidakis IF 11: 314.

750

HELLQUIST, SJÖNAMN.

taren, Unden, Unnen, Vänern samt det besläktade (fsv.) Vata,
'Tate; af utomgermanska t. ex. flodnamnet Dänuvius, hvilket
som bekant hör till avest. dänu 'flod', osset. don 'vatten, flod',
vidare det keltiska flodnamnet Dubra, eng. Shannon 0. s. v.
(se Näken).
Af sjönamnet Vättern 1 komma familjenamnen Vetterberg,
Vetterlund, Vetterqvist, Vetterstrand m. fl.

Slutligen må som ett tillägg till denna artikel följande förmodan framställas. Det har under mina ortnamnsforskningar
väckt min uppmärksamhet, att Vätterns 8 mil långa aflopp, Motala ström, hvilken som bekant utfaller i Bråviken,
icke i likhet med de flästa större svenska älfvar bär något
själfständigt, på älfvens egen beskaffenhet syftande namn, utan
benämnes efter en af de orter, som den flyter förbi. Det lider
emellertid icke något tvifvel, att icke i äldre eller älsta tider
ett dylikt namn existerat. Det enda spår jag kunnat upptäcka
af ett sådant är dock mycket osäkert. Jag framkastar den
gissningen, att det är Motala ström som åsyftas med det mystiska Vatå (»å er Vatå heitir»), hvilket namn i det isl. S2gubrots framställning om Bråvallaslaget' betecknar den älf, dit
konung Hrings ena flygel sträckte sig — den andra nådde Bråvikens strand vid Norrköping; hit hade enligt samma framställning konungen kommit öfver Kolmården (Kolm2rk). Milllenhoff D. altertumsk. V. 1: 340 f. har icke kunnat identifiera
denna flod ock, så vitt jag vet, ingen annan häller. Att namn
på älfvar etymologiskt sammanhänga med benämningarna å de
sjöar, med hvilka de stå i förbindelse, är, såsom vi ofvan sett,
en vanlig företeelse. Stundom äger emellertid icke fullkomlig
öfverensstämmelse rum, utan att man dock har anledning att
etymologiskt skilja dem. Detta är t. ex. fallet med det fno.
sjönamnet Mimi ock det fno. älfnamnet Mors, nu Mossälfven,
som går genom sjön (se Rygh NG 1: 395, 2: 220). Dessa båda
namn anser RYGH vara besläktade. Vidare är fno. älfnamnet
Yrja aflett af sjönamnet fno. Aurr (se Rygh NG 1: 196, 14: 49).
Kanske kan man hit äfven föra no. Frya, älf som kommer
1) Fornald. 3: 377-387. Namnet förekommer s. 380. Det må
nämnas, att upplagan enl. Olrik Ark. 10: 225 är mycket pålitlig.

XX. 1

Vättern—Våxaren.

751

från Furusjeien (jfr Rygh NG IV. 1: 121)1. Det synes mig alltså
sannolikt, att Vatti är en yngre sammansättning af ett enkelt
älfnamn 'Vat (= is!. "Vget), hvilket innehåller samma rot som
fsv. sjönanmet Vata ock no. älfnamnet Vata 2, sv. vatn o. s. v.
ock står i afljudsförhållande till namnet å den sjö, fsv. Vcetur,
med hvilken älfven sammanhänger, på samma sätt som fsv.
älfnamnet *Meta till sjönamnet Naten (se d. o.). Med afseende
på betydelsen erinras om fht. älfnamnet Nava (se Noen), isl.
Ngt (se Naten) samt de ofvan ock under Nåken anförda utomgermanska älfnamnen.
VävaSSen vä3vas2sen (Vevassen SGU 20: 51) Norunga sn,
Gäsene hd Vg. Med afseende på andra leden kunna jämföras
sjönamnet Vjevassen, önamnet Stevassen (GS 4 Ö 36) Kim.
samt y.-fsv. Grwndhawassin, Beenctrydhwassen (1500) Asunda
ö, Segerstads sn Vrml., med hvilka namn — att dömma af sammanhanget — nödvändigt vikar 1. öar 1. dyl. afses3. I dessa
ord ingår fsv. nsv. vass i bet. af 'vassbänk'; se för öfrigt Vassalen. — Första leden är dunkel, möjligen uppträder här (en
a-omljudd form af?) fsv. viper 'skog' (se Vedan).
Växaren väl väk3sar2n (GS 1 V 31, Cederström Vrml.
fiskev. nr 1502) Järnskogs sn, Nordmarks hd, ock Köla sn,
Jösse hd Vrml. Här föreligger ett fsv. sjönamn *Vrexir, hvilket,
såsom nämnts redan s. 267, afletts af fsv. (f no.) Vaxa, nu Växan
eller Näsån (efter ~sjön, genom hvilken ån flyter), namn på
en älf mellan Eidskogen ock Värmland. Detta älfnamn finnes
belagt i fno. Vaxu bru, som omtalas i NGL 2: 491 från 1268
eller 1273. Att ån nu heter Växa, beror på inflytande från
sjönamnet; jfr Bugge-Rygh Elven. s. 342. Namnet, som sålunda
egentligen tillkommer ån, hör till stammen i v. växa. Med afseende på betydelsen se oron, Grosken samt Ökern.
I fsv. gårdnamnet Vcexandathorp (SRP nr 1952 fr. 1383),
nu Väs(s)entorp i Löts sn Og., ingår personnamnet Woaxande,
som anföres i SD NS 1: 179, ock intet vattendragsnamn af typen Ryniande.
Se härom närmare under art. Naten.
Se om dessa namn vidare Rygh NG 14: 92.
Vadst. kl. jordeb. s. 215.
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Ya- (Ye- m. m.) är en stam, som ingår i mänga svenska
vattendragsnamn, t. ex. Yasjön (Ye-) i Blek. Smål. Hall. Vg.1,
Ysjön Risinge sn Og. Jag anser namnen i allmänhet sammansatta med sydsv. dial. ye, motsvarande ä.-nsv. yde n. 'tät småskog', hvilket ord, såsom jag antagit i Ark. 7: 33, hör till en nom.
*yDer 'skog' : viDer (hvaraf sjönamnen Vedan, Ved[d]en o. s. v.),
jfr med afseende på den kortstafviga ja-stammen isl. grene,
dial. skäle o. s. v. I vissa fall synes Ya-, Ye- böra återföras .på ett fsv. fälja-; se Yen ock Öjen.
Älfnamnet Yan i Vg. ock Ya i Norge höra säkerligen ej hit.
Yddingen yd3dingen2 (GS 1 Ö 42) Hyby sn, Bara hd Skå.
: Yddinge, år 1501 skrifvet Ydinge (Falkm. s. 92). Om de olika
möjligheterna att tyda detta sjönamn se min afhandling Sv. ortnamn på -inge s. 1. Under Ydhinge i anf. arbete framhålles
som afgj ort sannolikast, att namnet är en ellips af Yddingesjön, sammansatt med gårdnamnet, hvilket i sin tur innehåller
ett patronymikum. Om andra af gårdnanan på -inge bildade
sjönamn på -ingen se öfversikten III, s. 60.
Falkm. s. 92 afleder namnet felaktigt af sv. dial. ye 'småskog' (se Ya- ock Yen).
Yen (Rygh Elven. s. 301 efter för mig obekant källa)
Vissefjärda sn, Konga hd Smål. Detta namn förekommer numera ej i trakten, men måste, om det funnits, ha åsyftat den
sjö, som nu kallas Öjasjömålasjön. Denna har väl i fsv. tid
hetat *Oije eller *Oijir 2 (se Öjen), hvarur Yen utvecklat sig.
Gårdnamuet Öjasjömåla innehåller samma namn utbildat med.
-sjö.
Yfvelången y3ve1og2gen (enl. uppgift), liten sjö i Kyrkhults so, Listers hd Blek.; å GS 2 Ö 40 kallad Ylvelångssjön.
På grund af likhet i formen med t. ex. sjönamnen Säfve- ock
Veselången ville man gärna tänka sig, att första leden här är
ett ånamn, såsom bevisligen är förhållandet i dessa båda namn.
Men den lilla å, som förbinder sjön med Storsjön, är så obetydlig, att jag har svårt att tro, det den en gäng haft ett eget
namn.
Se närmare Rygh Elven. s. 301, där namnen, som jag anser,
utan tillräckliga skäl förbindas med no. Ya.
Jfr det af Wieselgren 2: 703 från en gammal jordebok anförda
gårdnamnet
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Härledningen är för öfrigt mycket oviss. Till den under
If- behandlade sydsvenska vattendragsstammen kan ordet af formella skäl icke lätt föras. Dock erinras om de fda. skrifningarna med y af namnet Ifvetofta : Ifösjön. Närmare till
hands ligger emellertid en omljudd form till sjönamnet Ufven.
Har man att utgå från den å GS upptagna formen, vore de
under Ulfven anförda sjönamnen att jämföra; jfr äfven fnord.
ylva 'varginna'.
Ygden yeden (Hermelin 1809, Wieselgren 2: 713, 2 Ö 39),
långsträckt, icke obetydlig sjö i Väckelsångs sn, Konga hd
Smål.; hos WIESELGREN äfven kallad Ekerydssjön. Den har
skildrats för mig såsom en sjö med dystert utseende samt skogiga ock steniga stränder. Namnet bör sammanhållas med de
no. sjönamnen Ygden eller Ydden samt Ögderen, fno. Ygair,
ock vidare med det fno. äffnanmet Yggja (se Rygh NG 2: 198,
Elven. s. 301)1. RYGH anser det kunna höra till isl. uggr 'fruktan, ängslan'. Samma härledning gäller antagligen för det
svenska sjönamnet; jfr sv. dial. ugg 'ryslig, hemsk, dyster'. Hit
höra äfven sjönamnen Ygglingen ock likaså Såduggen. Sålunda är ci af sufflxal natur; jfr fsv. Fyghpir, sv. Öfden ock se
öfversikten II, s. 37 f.
Snarast bör man med dessa namn äfven förbinda uggsjön
(GS 1 V 37) Sätila sn, Marks hd Vg., af allmogen uttalat »ogsjön», väl ogg- (jfr t. ex. togga = sv. tugga). Sjön ligger
djupt samt har ett synnerligen mörkt ock dystert utseende. I
så fall bör den äldre form, Öxen, som förekommer å en karta
från 1781, betraktas som felaktig (se Öxen).
Ygglingen (Crtelius s. 391 [1732? 1774]) uppräknas å anf.
st. mellan sjönamnen Hjorten ock »Bulta Sjöen), alltså i Aspelands hd Klm, eller i Östra hd Jkpgs län; mig för öfrigt obekant.
Om härledningen se ofvan. Beträffande afledningen jfr under
Döpplingen ock Femlingen. Man kunde dock äfven tänka på en
afledning af fogelnamnet uggla, direkt eller genom förmedling
af ett älfnamn motsvarande fno. Ugia, hvarom Rygh NG 2: 83,
170, Elven. s. 283; jfr t. ex. under Ufven samt Hägern, Kråken,
Svan, liten.
Yglen, se Ögeln.
1) Andra mindre sannolika förslag anföras af Bugge-Rygh Elven. s. 343.
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Ylen y4len (Lotter c. 1750, Hermelin 1809, GS 2 Ö 36)
Svartarps m. fl. s:nar, Tveta hd Små!. Sjön har beskrifvits för
mig som blåsig ock svår att befara. Namnet hör enligt min
mening snarast till samma stam som sv. dial. yla 'tjuta, gråta'
(Rz s. 780, Vendell PPm), isl. yla, ags. glan(?)'. Jfr med afseende på betydelsen Galmaren, Skrikegallen, Tjutingen, Vinen
samt de talrika likabetydande sjönamn, som anförts i öfversikten (afd. III, s. 72 f.). Knappast hör däremot namnet samman med Ölen, Öljaren : man hade i så fall svårt att förklara
y-vokalen.
Fsv. *Ylir, se Ölen.
Fsv. *Ylm- (älfnamnsstam, jfr Ölmeälfven Vrml.), se afd. II
under suffixet -m (s. 33 f.).
Ylvelångssjön, se Yfvelången.
Fsv. *Ylvir, se under Ulfven ock Ölen.
Ymningen ym3nigen2 1. Ömningen öm2nigen2 (Ymningen
GS 2 Ö 32; Ömningen Tham Örebro s. 7) Tysslinge sn, Orebro hd Nke : Ymningshyttan (Landt Carta af Örebro Häradh
1600)2. Namnet är möjligen att föra till sv. ymnig, fsv. ympnin 'riklig', hvilka ord af Johansson PBB 15: 230 ställts tillsamman med got. lam» 'hop, skara, mängd'. 1 fråga om såväl
bildning som betydelse erinras om Fyllingen samt möjligen
Ömmeln. På grund af formen Ömningen är det dock väl så
troligt, att namnet utgår från den stam aum-, som uppträder
i de under Ömmeln anförda vattendragsnamnen, t. ex. fno. älfnamnet Auma, ty. Oumena, Aumenza, hvilka senare v. GRIENBERGER förbinder med det nämnda got. iumjö. Äfveu i detta
fall blir betydelsen ungefär enahanda.
Ymsen ym2sen2 3 1. af allmogen uttalat öm3sen2 4 (Ymsi
VGL IV. 11: 3; Oeumsen Blaeu 2: 33 [1663]; Ymsen Tuneld s.
170 [1741], Sköldberg s. 166 [jämte Imsen], GS 1 Ö 34; Imsen
Hårleman Dagb. s. 198 [1749], Bergman Vadsbo s. 27 [1757],
Hermelin 1807, Forsell Mariest. län s. 28 noten [1832]), stor
Om härledningen se Stokes Bezz. Beitr. 23: 61 (: V jul 'heuleni,
hvaraf jr. ilach; att skilja från lat. ululare, gr. acico) o. s. v.).
Formen lyder Ymnings-, ej — såsom vid första påseendet kan
synas — Ymning; jfr den analoga skrifningen af gs i namnet Långs
Tårp, Tings Torp.
Enligt flera uppgifter.
4) Enligt två uppgifter.
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sjö i Utby, Bäcks ock Trästena s:nar, Vadsbo hd Vg. Namnet
återfinnes i den vid sjöns östra strand belägna gården Ymsjöholm, som af Tuneld (II) 5: 92 (1790) kallas med det säkerligen äldre namnet Ymseholm. Vidare ingår det i Ymseborg,
en borg eller ett fäste som tillhört de mot Magnus Ladulås
upproriska Folkungarna ock synes hafva förstörts år 1282'. I
Gamla krönikan skrifves namnet ymsa borgh (v. 1060 SFS).
Sjön har i allmänhet vackra, fordom ekbevuxna stränder. Särskilt med tanke på biformen Imsen vill man gärna förbinda
namnet med det no. älfnamnet Imsa, som omtalas af Rygh NG
2: 250, 3: 86 f., 355. Detta är nämnde förf. böjd att föra till
isl. S-miss, fno. äfven imis, 'omväxlande', hvilket som bekant
ingår i sv. v. ömsa ock ömsom. Det skulle enligt RYGII kunna
syfta på hastigt växlande naturförhållanden ock sålunda t. ex.
användas om älfvar, hvilkas vattenmassa snabbt förökas eller
minskas. Emellertid är jag i fråga om Ymsen mera böjd för
följande förklaring. Det är snarast aflett af ett ord motsvarande is!. ymr 'larm', hvaraf det bekanta jättenamnet Ymir2,
med samma suffix -se, som ingår i fsv. *Hindse (se Hinsen),
*Etuis° (se Holten) m. fl. Knappast äro sjönamnen Ömmeln,
Ömmern besläktade. I fråga om den i sjönamn ytterst vanliga
betydelsen må hänvisas till bl. a. Hjälmen, °minen, Open, Rommen samt de under Ylen uppräknade namnen.
Yngaren yegar2n (Yngarn Sudermanl. [karta] 1625; Yngern Blaeu 2: 21 [1663]3, Tuneld s. 58 [1741]3; Yngaren Landtm.
cont. charta öfv. Sdml. c. 1750, Hermelin 1802, GS 4 Ö 33-34),
en af Södermanlands största insjöar i Björkviks sn, Jönåkers
hd, ock Bettna sn, Oppunda hd : Yngersdal (se nedan), Yngerstrand. Den har en längd af 11/2 till 2 mil ock en bredd, som
växlar mellan 1/4 ock 3/4 mil, samt talrika vikar ock utskjuSe Styffe tln.2 s. 143.
Så enl. Sievers PBB 6: 286, 314, Verh. d. k. sächs. Ges. d.
Wiss. zu Leipzig, Phil.-hist. cl. 46: 131 (1894); ej tmir (jfr Gislason
D.VidSelsk. skr. 1874, 5R, lust. o. fil. afd., 4:de bd, XI, s. 435 f.).
Kan äfven syfta på Yngen 1; jfr den där anförda formen Yngarn. Emellertid är det väl troligast, att icke den betydligt större
sjön Yngaren blifvit uteglömd i uppräkningen ock att snarare den mindre
Yngen uteslutits.
Sv. landsm. XX. 1.

48

756

HELLQUIST, SJÖNAMN.

XX.

1

tande näs i. För öfrigt är den djup, har höga stränder samt
blir lätteligen häftigt upprörd äfven af stillare vindar 2. I likhet
med Yngen 2 har den ett synnerligen klart vatten 3. Beträffande detta sjönamn äro vi lyckligt lottade, så till vida som
fsv. former af namnet å den vid sjön belägna gården Yngersdal äro uppvisade. Detta namn skrifves år 1447 Ingelsdaall,
1466 Yngilsdhal, 1480 2Engisdall ock 1500 Inghersdaa14. Den
fsv. formen af sjönamnet tycks alltså ha varit *Ingel (1. *Yngel).
Samma stam ingår väl äfven i Yngen 1, Yngsjön (GS 2 Ö 41,
vid Kristianstad Skå.), Ingsjöarna (GS 1 V 37 ock enl. uppgift), utmärkt vackra, i Sätila sn, Marks hd Vg., ock — nära
anslutande sig till det ponerade fsv. namnet — Ingelsjö Klm.,
anfört af CrEelius s. 392 (1748? 1774). Vidare anser Rygh NG
2: 247, att till grund för no. sockennamnet Ingedal, fno. Ingradal, ligger ett älfnamn Ingr, gen. Ingrar, ock för det fno.
gårdnamnet Ingardalr, nu Ingdalen, ett älfnamn utan radikalt
r. Har man äfven att ställa hit fht. ortnamnet Ingenbach
(Förstem. 2: 847)?
Hvad härledningen af dessa säkerligen urgamlas namn beträffar, ställer jag dem till den len. stam engh- 'trång', som ingår i jr. Inc 'trånghet' o. d. <— kelt. *engos6, kymr. ing 'straitness, distress', adj. 'strait', hvaraf t. ex. ingo1 'tending to straiten, distressing'. Till ett af en motsvarande germ. stam ingaliett adj. *inguz (*inguuz), *inguia, *ingia för Much Germ. Himmelsgott s. 13 det bekanta folknamnet Ingmones, vidare Ingviomerus, got. runnamnet Engus, ags. Ing, isl. Yngvi, Ingiborg
o. s. v., hvilkas betydelse då vore att fatta som gr. äyx.ta-rtn,
c'cyx.6-c-crro; o. s. v. Med dessa senare sammanställningar må förhålla sig hur som hälst, säkert är, att de keltiska orden ock
— om min etymologi är riktig — äfven de nordiska vattendragsnamnen Yngaren stå i afljudsförhållande till got. aggwus,
isl. ongr, ngr, f ht. angi, engi, lat. angustus o. s. v. 'trång',
hvilken stam kan föreligga i det under ing- omtalade namnet
Lex. 7: 476 (med utförligare beskrifning).
Beskr. öfv. Björkviks sn s. 14.
Hummel i SGIT Aa 22: 7.
4) Vadst. kl. jordeb. s. 258.
Om bebyggandet af Yngarens stränder se Hummel SGII Aa
22: 9.
Stokes hos Fick, 2: 15.
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Ångsjön samt i sjönamnet Ångaren. Betydelsen passar väl in
på Yngen 1 samt vissa partier af Yngaren. Hvad Yngen 2 vid-

går, kan man icke beteckna den som trång; men det är också,
såsom längre ner visas, säkert, att detta namn icke bör sammanhållas med de öfriga. I semologiskt hänseende äro de
under Njögtvängen anförda namnen att jämföra. Växlingen af
i- ock y-former måste bero på gammalt w-omljud; jfr Yngvi
Inge. — Fsv. *Ing% *Yngil?
Yngen eller (för 1 äfven) Yngern.
Norra 0. Södra, yggern 1. (mindre ofta) ygigen (Yngen
Lotter c. 1750, Hermelin 1802, GS 5 Ö 33; Yngärn Landtm.
cont. charta öfv. Sdml. c. 1750, se äfven under Yngaren), betydlig sjö i Turinge ock Välinge s:nar, Öknebo hd Sdml. Namnet är ganska tidigt uppvisat i fsv. Yngiaasa, Ingeasa, tingställe som enl. Styffe Un.2 s. 229 troligen varit beläget mellan
sjöarna Yngen ock Vällingen. Detta gårdnamn skrifves enl. SD
NS I åren 1400 ock 1405 Ynggiaasom, år 1400 Ingeassa, år 1406
Ingeasom ock tycks alltså vara sammansatt med ett sjönamn
*Ynge, *Inge. Jfr Grecksåsar : Grecken, Lyåsa : Lyen, fsv.
Lygnis asa : Lygnen m. fl. Vidare erinras om Yngön (i Norra
Yngen) : Yngen = Bolmsö : Bolmen, fsv. Hallarso : Rallaren
0. s. V.
yg4gen (gym) (Öngen, stundom Ögnen [1600-talet]'; Yngern Blaeu 2: 34 [1663]; Yngen Tuneld s. 197 [1741], Linne
Västg. s. 254 [1747], GS 2 Ö 31; Ingen Lotter e. 1750), den
största insjön i Filipstads bärgsl. Vrml. : Yngshyttan. Den är
på alla sidor omgifven af större eller mindre höjder. Dess vatten är för öfrigt lika klart ock genomskinligt som Vätterns2;
jfr hvad som ofvan yttrades om Yngaren. Dock synes det
värmländska sjönamnet icke böra förbindas med ofvan behandlade
namn. Enl. Kallst. s. 111 skrifves Yngshyttan (sins[h]éta) år 1540
Öijöns Hytte (enl. K. grafisk kontamination af Öingshyttan ock
önshyttan) samt i senare hälften af 1600-talet Öns hyttan, Öngshyttan ock Öings Hytta, men (fr. o. m. 1667) Yngs hyttan3.
Kallstenius Vrml. bärgs1.-m. ljudl. s. 111.
Jfr Linne anf. arb., Lex. 7: 476.
I 1815 års jordebok förekommer namnet under formen Önskhyttan (Lex. 7: 477).
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På grund häraf ponerar KALLSTENIIIS för sjönamnet en grundform
'Oingen 'den örika sjön' med bortfall af i i obetonad ställning
efter starktonig vokal i sammansättningen dtgsliPta. Om öfvergången Öngen --> Yngen se anf. arb. § 126. Med afseende på
afledningen jfr no. sjönamnet Oingen samt under Vadjungen (<--öjungen); se äfven Öjen o. s. v. Det må i detta sammanhang
erinras därom, att Yngen genom den s. k. Östersjön utfaller i
Ö(je)vättern.
Hvad härledningen af Yngen 1 beträffar, visar gårdnamnet
fsv. Yngiaasa, Ingeasa, att det bör sammanhållas med sjönamnet Yngaren, ehuru bildningen är en annan (se för öfrigt d. o.).
Ynglingen yB31.i.gen2 (GS 5 Ö 33), liten sjö vid eller vik
af Yngen i Dillnäs sn, Daga hd Sdml. En vik af Södra Yngen
kallas enligt GS 5 Ö 33 Ynglingsviken, där tydligen samma
bildning föreligger. Namnet är medelst diminutivsuffixet -ung
aflett af sjönamnet Yngen; jfr Besslingen, Dösslingen o. s. v.
(se öfversikten, afd. II, s. 22 f.).
Yten, se Yttern 1.
Ytlången (sannolikt) y3t1og2gen (Utlången Hermelin 18183
Ytlången Ekbeck Beskr. öfv. Locknevi s. 25 [1828], GS 4 ö
36), lång ock smal sjö i Hjorteds ock Locknevi s:nar, S. Tjusts
hd Kim. Säkerligen bör namnet fattas som en ombildning af
Utlången, hvilket är den älst uppvisade formen; ock namnet
bör sålunda etymologiskt identifieras med namnet å den i närheten belägna Utlången (se d. o. 1).
Yttern (o. Yten).
enl, uppgift uttalat »§te'n», hvilket väl bör tolkas som
?ten (GS 1 0 38) Långaryds sn, Västbo hd Smål. : Yttersjö
1. Yttersjöholm (känt åtminstone från år 1700). På grund af
uttalsuppgiften är jag osäker, om namnet bör sammanhållas med
de följande.
yt4tern 1. ut4.tern 1, jfr här nedan (GS 1 Ö 38), liten sjö
på gränsen mellan Fiflareds o. Kölsby s:nar, Redvägs hd Vg. 2 :
Yttern I. Ytterbärg. Sjön kallas vanligen Ytterrussjön, sannolikt efter ett (å kartan icke upptaget) Ytterrud. Uttalsformen
med u beror på dialektisk utveckling af y3.
Akeentuppgiften är ej fullt tydlig.
Om densamma se' närmare Lex. 7: 484.
Jfr Lundell Sv. lm. I. 1: 109.
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3) yt3ter2n (Ilsjön] Ytter Crwlius s. 129 [1774]; Yttern Hermelin 1818; Storuttern GS 4 Ö 37) Misterhults o. Tuna s:nar,
Tunaläns hd Kim. : Ytternäs, Ytterryd.
4)1 (Cederström Vrml. fiskev. nr 2091) S. Finnskoga sn,
Ö. Älfdals hd Vrml.
Namnet (utom möjligen 1) hör säkerligen till komp. yttre,
fsv. ytri (: ut, hvarom under Utlången) ock har afseende på sjöarnas läge i förhållande till andra sjöar. Jfr Yttrasjön (GS 3
Ö 38 Smål.), Yttresjön (1 V 38 Hall.), Yttre Vrången (se Vrången) samt för öfrigt under Fjärsten, 111allingen, Nedingen, Nästen,
Oppåsen, Uppsalen, Öfvingen. En god parallell vore sjön Innaren,
om det kunde anses som säkert, att detta namn hade afseende
på läget; men namnet bör snarast sammanhållas med no. älfnamnet Inna, där en dylik betydelse icke är sannolik.
Yxaren, se följ. namn.
Yxern yk4sern 1. (enl. annan uppgift) yk3ser2n 2 1. Yxnern
yk3sner2n 2 (Yxaren Lotter c. 1750; Yxern CrEelius s. 391 [1736?
1774], Ekbk Beskr. öfv. Locknevi s. 25 [1828], GS 4 Ö 36;
Yxnern Hermelin 1818, Lex. 7: 486 [jämte Yxarn], Ritter Lex.),
stor sjö i Locknevi ock Hjorteds s:nar, S. Tjusts, ock Frödinge
sn, Sevedes hd Klm. : Yxenvik, Yxered, hos HERMELIN Yxnerud. Namnet bör sammanhållas med Yxningen, Yxnasjön (GS
1 Ö 39 : Yxnalt), Yx.nesjön (3 Ö 37), Yxnetjärn (1 V 32 2
ggr), fno. älfnamnet Yxn, Yxne?, no. sjönamnet Öxnevandet
Buskerud m. fl. En säker utgångspunkt föreligger i det fsv.
sockennamnet Yxnarum, hvilket innehåller det sjönamn *Yxne,
som senare utvidgats till Ysningen 4. Jag hyser för min del
intet tvifvel om att icke samtliga dessa namn innehålla i-afledningar af den gamla n-stammen uksn- 'oxe'. Jfr med afseende
på bildningen sv. dial. yxna, öxna 'backsippa' (4- *uksniön)s.
Uttalet af namnet är mig obekant.
Uppgiften är ej fullt säker. '
Se Rygh NG 2: 411, 3: 73, 309, 327, IV. 2: 191, Elven. s.
304f.

Liknande ortnamn äro Yxnahaga (GS 2 Ö 37 Smål.) nära Kohult ock Kvighult, ock Ysnabärga, fsv. Usnabierggha (1278) i Stenbärga sn, Östra hd Smål. Kvad Yxnahaga, som äfven skrifves Yxenhaga, beträffar, skall det ha fått sitt namn af en oxhage, som Bo

Jonsson Grip påstås ha ägt.
3) Jfr vidare isl. birna : björn, äldre *bere o. s. v.
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Namnen betyda alltså Oxsjön, Oxån o. s. v. Se för öfrigt Oxen,
Oxiran, *Oxunden ock där anförda med oxe sammansatta sjö-namn. Jfr liknande benämningar t. ex. under Bjuren, Galten,
Hjorten, Tjurken, Uren.
Slutligen må nämnas, att bland de sjönamn, som nu synas
innehålla yx eller yxa 'axt', äfven torde finnas ett ock annat,
som egentligen hör hit. Jag har antecknat Yxasjön (GS 1 V 37
Vg.), Yxesjön (3 Ö 32 Vstml.), Yxsjön 1, Yxtjärn (1 Ö 31 Vrml.).
I vissa af dessa ingår dock säkert ett ord för 'yxa'2, hvilket
då syftar på sjöns form; jfr närmast Käxlan samt t. ex. Billingen, Nyckeln, Spiken, Spjuten. Alldeles felaktigt föras detta ock
öfriga sjönamn på yx- af Öman Ner. Alleh. 1899, nr 89 till
ett mig för öfrigt obekant ieur. isk-, ask-, usk- 'vatten'.
Yxningen ylesniBen2 (Lotter c. 1750, Brooeman 2: 333
[1760], Hermelin 1818, GS 4 Ö 35), stor sjö i Hammarkinds hd
(Sg. ock N. Tjusts hd Kim. Sjön har klart vatten ock är
mycket djup. Den är till en del belägen i Yxnerums sn. Detta
namn skrefs år 1383 ock 1466 Yxnarum3. I betraktande af de synnerligen många gårdnamn i dessa trakter, som medelst afledningen
-rum bildats af sjönamn (se Allgunnen, Bann o. S. v. samt i öfversikten afd. III, s. 95), är det väl nästan säkert, att sockennamnets
första led innehåller en äldre form af sjönamnet *Yxne. Detta
har i yngre tid utbildats med suffixet -ing, såsom fallet äfven
varit med sjönamnen Grytingen, Hissingen, Ripplingen, Vinningen, Ärtingen. Jfr fno. önamnet Yxning, nu Oxningen
(Rygh NG 15: 382 f., 16: 9). Se för öfrigt under Yxern.
Yxsjön o. s. v., se Mixen 0. Yxern (slutet).
Yxtan 1. Yxtaren (Yxtan Björkviks sn s. 16 [1823], Tham
Nyk. s. 283; Yxtaren Björkviks sn s. 16) Björkviks sn, Jönåkers hd Sdml. : Yxtastu.gan, Yxtatorp. Sjön tycks nu, att
dömma af GS 4 Ö 34, kallas Yxtasjön. En sjö med namnet
Yxtasjön finnes äfven i L:a Mellösa sn, Villåttinge hd. Äfven
detta har säkerligen varit osammansatt, att dörama af gårdnamnen Yxtaholm, äldre (före 1628) Yxta4, samt Yxtatorp.
GS 1 V 38 Hall., 1 V 37 Vg., 1 V 32 Vrrnl.
Enligt folktron har äfven Yxern erhållit sitt namn af detta
ord; om den härmed förknippade sägnen se Lex. 7: 486.
Höjer 2: 72, Vadet. kl. jordeb. s. 120.
Se Tham Nyk. s. 346.
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Något säkert om namnets härledning vet jag ej; t synes vara
suffixalt, men stammen är knappast densamma som i Ysern
o. s. v. I alla händelser hör den icke, såsom Öman Ner.
Alleh. 1899, Ur 89 antager, till något allmäneuropeiskt isk, ask,
usk 'vatten'.

Ådran Mdran2 (Hermelin 1802, GS 5 Ö 33) Huddinge sn,
Svartlösa hd Sdml. : Ådran. Namnet innehåller väl sv. ådra, fsv.
åka, motsvarande ags.E'edre, ty. ader o. s. v. Af hvilken anledning sjön så kallats, är mig obekant. Det må emellertid
erinras därom, att ordet stundom förekommer i öfverflyttad bemärkelse; jfr sv. källåder ock de i ags. uppträdande betydelserna 'vattenledning, kanal, ström'. Gårdnamnet Ådran förhåller sig till sjönamnet som t. ex. Aglan till Aglan, Ogan
till Ogan.
iflången, se Mången.
ifvern, se Öfvern.
kg (f- fsv. igh-), gårdnamn, äldre sjönamn, ock Ågsjön i
Dalarna, se ijen.
ikervristen ft3kervris2ten, af allmogen vanligen uttalat
å8kervris2t (Äkervristen Lotter e. 1750, säkerligen tryckfel, jfr
Frösäker för Frösåker å kartan öfver Sthlms o. Ups. län;
Åkervristen Hermelin 1818, GS .4 Ö 35; Åkervrist Ritter Lex.)
Ukna sn, N. Tjusts hd Kim. Första leden synes vara sv. åker,
fsv. aker o. s. v.; jfr Åkrasjön (GS 1 Ö 38), Åkertjärn (2 V
32) samt sjönamnet Glaåkern. Den senare bör sammanhållas
med första leden i Vristulfven (se d. o.). Emellertid måste —
särskilt i fråga om sammansatta sjönamn, hvilkas fsv. former
icke blifvit bevarade — alltid räknas med den mycket stora
möjligheten af folketymologiska ombildningar. Nu ingår i första
leden af åtskilliga svenska sjönamn bevisligen gamla älfnamn;
så t. ex. i Säfve-, Vese- ock Åmmelången, i Nätter- ock Sillhöfden, i Vindommen m. fl. Det ligger alltså nära till hands,
att i Åker- söka ett sådant, så mycket hällre som sjön genomflytes af en betydande älf, som nu kallas Storån ock i äldre
tider väl kunnat bära ett annat namn. Liksom er i Nätterhöfden faktiskt är en lemning af gen. *Metar till ånamnet
*Met, så kan i Åker- en motsvarande form gömma sig. Ett
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dylikt älfnamn måste i sin tur sammanhållas med de under
Åklången behandlade namnen. Om vattendragsnamnet Åk- se
dessutom ikir nedan.
iklången eller Aklången (Aklangen).
1) ägk1og2gen (Aklången Lignell Dal 1: 7; Äklången GS
1 V 34, Från Västerhafvet till Dalarne s. 28), mycket lång ock
smal sjö i Skålleruds sn, Nordals hd Dalsl.; egentligen en fortsättning af Råvarpen. Hos Hermelin 1808 kallas däremot den
långa ock smala sjö, som förbinder Råvarpen ock Laxsjön så;
det är ju också möjligt, att den i äldre tider burit detta namn.
1)1 (Äklangen 1. Aklangen 2 GS 2 Ö 34), mindre sjö i
kgarås su, Vadsbo hd Vg., invid sjön Unden.
Namnet bör sammanhållas med de, isynnerhet å Östlandet,
vanliga norska sjönamnen Aklangen, Aaklangen ock Aaklungen. För ett par af dessa har man fornnorska former bevarade i gårdnamnen Oklanghabergum, Oklanghom ock Oklonghum 8. RYGH är böjd att i -ang se en afiedningsändelse, för
hvilket antagande, såsom han påpekar, växelformen med -ung
talar. Man kunde bl. a. jämföra no. Ojangen, 0jungen ock
Ojingen; se Vadjungen, Yngen 2, Öjen o. s. v. RYGH anser det
vidare möjligt, att man till grund för sjönamnen har att lägga
fno. 2kla 'ankel', hvilket förekommer brukat som fjällnamn ock
äfven ingår i no. gårdnamn. Å sistnämnda ställe i sitt arbete
ansätter han ett fno. gklangr 4. Skulle dessa förmodanden vara
riktiga, kunde det jämtländska sjönamnet Äeklingen uppfattas
såsom innehållande den annars icke uppvisade suffixformen -ing.
Vidare kunde någon förmoda, att sockennamnet ~Unge i Vartofta hd Vg. vore bildat af samma sjönamn. Det skrifves år
1311 akluxtgj (aklungi enl. SD 3: 5). Inom socknen finnas två
sjöar, nu kallade Hyttesjöarna, af hvilka nog någon i äldre tider
kunnat bära namnet *Aklu.nger, hvaraf Aklunge vore bildat
såsom t. ex. fno. gårdnamnet Oklanghom af *Oklangr (se
ofvan), Tysslinge af Tysslingen. En mycket sannolikare tolkning gifves dock i mina Ortn. på -inge s. 6 f., där namnet förUttalsuppgift har ej lemnats.
Trycket å kartan är här otydligt.
Se Rygh NG 2: 424, 3: 225.
Två af sjöarna kallas enl. RYGH
1574-1597 Ocklan.gene.

i
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klaras ur ett släktnamn *Aklunger (: personnamnet •Akle = fht.
Ahhilo i Ahhilinstat). Hvad härledningen ur 2kla beträffar,
möter från formell synpunkt intet allvarsamt hinder att äfven
i de svenska sjönamnen se detta ord, som i svenskt riksspråk
motsvaras af ankel; jfr nämligen åkul, åkkla, akkle Dalsl.,
akkla Bohus]. (Rz s. 10). Den långa å-vokal, som — därest
jag rätt fattat uppgiften om uttalet af Åklangen 1 — ingår i
detta ord, måste emellertid då betraktas som uppkommen genom
folketymologisk ombildning.
Emellertid är jag af flera skäl föga hågad att akceptera
denna af RYGH med tvekan framställda härledning ur oda.
De älsta uppvisade former, som höra hit, äro fno. Oklanghom,
Oklonghum (se ofvan). Någon suffixform -ung är icke belagd;
den kan mycket väl bero på yngre ombildning efter mönstret
0jungen m. fl. För min del anser jag, att alla
Ojangen
dessa namn älst varit sammansatta med adj. lang(e)r, sv. lång;
se de många under Lången uppräknade sjönamn, som till sista
led ha detta ord. Första leden är af samma ursprung som
det af Rygh NG 2: 316, om ock med tvekan, ponerade fao. älfnamnet *Aka, hvilket han likaledes med tvekan för till aka
'åka'. Hvad u-omljudet i det fno. Oklangr vidgår, kunde man
ju tänka sig, att detta bör återföras på ett älfnamn. I sv.
klången beror däremot å-ljudet sannolikt icke på omljudet,
utan på yngre anslutning till åka; hos Lignell kallas som
nämnt Åklången 1 för Aklången. Ett älfnamn, fsv. *Å-k (-<-.
urnord. *Iikö1, gen. *.äkar), ingår efter min mening snarast i
kervristen (se d... o. ock jfr ikir nedan). Vidare erinrar jag
om Åksjön (GS 4 0 34). I hvilken betydelse stammen ak-, äki dessa namn bör fattas, är icke fullt klart. Det är icke osannolikt, att vattendragen •här fått namn på grund af sin funktion som fortskaffnings- eller transportmedel. För Åklången 1
äfvensom för Åkervristen synes mig en dylik betydelse mycket
antaglig. Åklången vore då närmast att jämföra med det analogt bildade Farlången. Sjönamn på -Ungen, hvilkas första
led bevisligen innehåller ett älinamn, äro Asplången 1, Säfvelången, Veselången, Virlången, immelången. För öfrigt erinras i fråga om betydelsen om sjönamnet Iväg.
1)

De nordiska älfnamnen ha varit ö- eller ön-stammar.
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Åleknegen, se följ. art.
Ålekniggen skulle enl. GS 2 V 35 vara namn på en mycket
liten sjö i Myckleby sn (på gränsen till Röra), Orusts östra hd
Boh. Namnet uttalades emellertid af en min sagesman Å3lekne2gen (med ett mycket slutet e-ljud, hvilket af en riksspråkstalande individ snarast uppfattas som i, dock bestämt skilt
från dialektens långa i-ljud). Detta namn betecknade enligt
samme meddelare en (ganska smal ock trång) del af den från
sjön mot norr löpande ådalen (ungefär så långt som till Utegård). Möjligen inbegripes af en ock annan själfva sjön i namnet Åleknegen, men dess vanliga namn tycks vara ileknicksvannet (Ålekneeks-?) eller Kallseredvannet.
I den från sjön utfallande ån finnes ål. Första leden är
säkerligen fisknamnet sv. ål, fsv. al, isl. åll o. s. v. Jfr sjönamnen
Ålen, Ålasjön (GS 3 Ö 40), Ålsjön Älevatten (2 V 36), Ålvattnet (1 V 34), Älegöl (4 Ö 35), Ältjärn2 ; jfr äfven Ålsken.
Om andra med fisknamn sammansatta eller af sådana bildade
sjönamn se under Asplången.
Härledningen af namnets senare led visar, att benämningen
Åleknegen ej häller från början tillkommit sjön. Den bör enligt
min mening identifieras med no. kneik m., sv. dial. knek m.
isht. 'krökning af en väg' (gammalt k har i dialekten i dylik
ställning öfvergått till g) ock syftar tydligtvis på den krök, ån
(längre ner kallad Henån) ock ådalen göra mellan sjön ock Utegård. Här har antagligen varit gott ålfiske.
Alen (Hermelin 1803) Rägna sn, Finspångaläns hd Og., på
gränsen till Nke; kallas å GS 3 Ö 33 samt af Tham Link. s.
924 Ålsjön. Det senare namnet är i detta fall det älsta, sjön
kallas nämligen år 1365 Aalsio (Aalsjö SRP nr 660). Härur
har hon uppkommit genom ellips; jfr Kvidden ock Sarfven.
Namnet innehåller väl fisknamnet ål liksom de under klekniggen
anförda sjönamnen. Emellertid bör den möjligheten hållas öppen, att namnet innehåller det i följande artikel omtalade isl.
till 'fåra, stripa o. s. v.', hvilket icke är ovanligt i nordiska ortnamn. Jfr det no. bygdenamnet Aalen (se följ. namn).

•

')GS 1 ö 37, 2 ö 37, 4 ö 36, 4 ö 35, 3 ö 33 = Ålen
(f sv. Aalsio).
2 ) GS 1 V 32, 1 V 31.
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Ålsken äs1sken2 1. möjligen ol3sken2 (Hermelin 1804, Tham
Nyk. s. 265, GS 4 Ö 33), liten, lång ock mycket smal sjö i
Björnlunda sn, Daga hd Sdml. Detta namn är utan tvifvel med
suffixet sk bildat af ett ord motsvarande det fno. ån m., som
ingår i no. önamnet Langaaren, fno. *Langåll, i Asker ock det
likalydande namnet på ett långt ock smalt sund öster om Kragero, om hvilka no. namn Rygh NG 2: 84 handlar; jfr äfven
Indl. s. 41, där hithörande bygdenamn Aal, Aalen omtalas.
Isl. sill ra. betyder 'en djup, trång. kanal i sjö 1. flod (Vgf.);
djup insänkning Mellan bärg' (Fr.2) ock det no. aall 'djup ränna
1. fåra i bottnen af en flod 1. vik; rännformig öppning i isen'
(Aas. Ross.). Om, såsom Rygh Indl. s. 41 antager, den ursprungliga betydelsen är 'stripa, rand', har han naturligtvis också rätt
i att identifiera ordet med no. aall. 'mörk rand utefter ryggen på
hästar o. s. v.', byars motsvarighet td förekommer i Sverige såväl
i Svea- som Götaland (Rz s. 839). Äfven i da. dial. finnes ordet
i bet. 'fåra, ränna'. Hit föres af T. E. Karsten Finskt mus.
1903, nr 2, S. 2 äfven fl. bynamnet Ahlajärvi (d. v. s. Ahlasjö)'.
De nämnda nordiska orden låta sig förenas under synpunkten
af något smalt ock långsträckt, ock flera af de vattendrag
ock öar, i hvilkas namn man anser sig kunna konstatera ett
fornnord. sill, hafva i påfallande grad en dylik form. Det är
ju dock tänkbart, att åtminstone i något af dem isl. ål, 61 f. 'rem'
ingår; jfr Rygh NG Indl. s. 41. Härför synes också i sin mån
tala den feminina form Langål, som måste förutsättas för namnet å den långa ock smala norska ön Langthra, vanligen skrifvet
Langaaren2. Men denna feminina form bevisar i själfva värket
ej mycket, om ens något. Öars namn äro nämligen i fornspråket feminina, ock därför har fno. •Langåll blifvit *Langål
(Langåra), liksom ett af spjut bildat sjönamn nu lyder Spjuten,
icke spjutet, därför att namnen på sjöar i fornspråket voro
maskulina. — Af sill 'fåra, stripa 1. dyl.' är Alsken bildat som
Snusken af sand; jfr äfven Grosken.
Om denna sammanställning är riktig, kan ej Linbrs härledning
af All (Z. altind. u. vergl. sprachgesch. s. 82) antagas.
Icke att förväxla med önamnet Langaaren = *Langall; se
ofvan ock Rygh NG 2: 84.
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Åländern å3länd2ern 1 (Åländern Hermelin 1810, GS 3 0
35; Åländaren Tham Link. s. 27), stor sjö i Tjärstads o. Kättilstads s:nar, Kinds hd ()g. : Åländersö. Namnet måste etymologiskt nära sammanhänga med det just i Og. förekommande
åländi(g) 'småningom sluttande' = ä.-nsv. :afländig (Dähnert,
SAOB) eller ännu närmare med ä.-nsv. afiänd (Dähnert, SAOB),
sv. dial. aflänt n. Rz; jfr äfven isl. afiendr 'aflägsen från land'.
Sannolikt är det helt enkelt nom. af detta adj. Det syftar sålunda på något i sjöns naturbeskaffenhet, hvarom jag dock icke
är i tillfälle att yttra 'nig. Med afseende på Åländersö jfr
Bolmen (: Bolmsö), Rallaren fsv. Hallar») 0. S. v.
Åmen 1. Immen, ()kramen Små!. beskr. under Lenhofda;
Amen GS 3 Ö 38), liten sjö i Lenhofda sn, Uppvidinge hd
Smål. : Amatorp. Namnet innehåller säkerligen sv. dial.
åmme m. 'ånga, imma' Smål.3 Ög.4 = fsv. 'Time, jfr sv. dial.
åm m. 'rök', i afljudsförhållande till no. öme m. 'rök, brandlukt' 5. Samma ord ingår i sjönamnen Amgren, Ammelången, Ämänningen samt med annan afledning i fsv. Amobeargh, nu Ombärg Vg., alltså 'dim-, rökbärget'. Värbet åmma
användes ännu i trakten, »då bärget höljer sig i moln ock dunstbilder»: Betydelsen ha vi förut mött i Dimlingen, Emmern,
Immen ock i motsvarande art, anförda namn såsom Ångsjön,
fsv. sockenuamnet Nffiviisio(?) in. fl. Emellertid bör man icke
alldeles bortse från den dock svaga möjligheten, att något af
dessa namn är bildat af en motsvarighet till isl. lirar
slem'6
(= jättenamnet Amr). Jfr med afseende på betydelsen Aglan,
Båfven, Illern, Låkan o. s. v. Gårdnamnet Amatorp visar, att
den fsv. formen varit *Ame.
kragren (GS 2 V 34), mycket liten vattensamling i Lurs
sn, Tanums hd Bob. Se kumlen ock Enegren ock jfr under
Kvisseln, 11låsegren.
iimlången ock immelången.
1) om8log2gen (Amlången Lotter c. 1750; Omlången Wangel
Tal om Risinge Sokn s. 12 [1764], Widegren 2: 135 [1828], Tham
1)
3)

»Uttalas, som det skrifves.»
2) Uttalsuppgift har ej lemnats.
Anfört af Rz s. 840.
4) T. ex. Ant. tidskr. 1: 158.
Jfr Bugge Ant. tidskr. 24: 444.
Ex. meddelas af Bugge Ark. 18: 4.
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Link. s. 35; Ommelången GS 3 Ö 34), mindre, lång sjö i Risinge sn, Finspånga läns hd Og.
2) omsmelogNen (Åralången Hermelin 1803, Tham Örebro
s. 102; Ämmelängen GS 2 Ö 32; Åm-längslön Tiselius 17231),
lång ock smal sjö i Lerbäcks sn, Kumla hd, o. Hammars sn,
Sundbo hd Nke : Ämmebärg ock immetorp vid sjön ock Ämme
vid den med sjön sammanhängande å, hvilken — såsom nedan ses
— i fsv. tid hetat Ama. Mycket tidigare är emellertid namnet
uppvisat i det år 1388 omtalade Amoqvcern 2, år 1524 skrifvet
Aamo qvarn 3, nu Åmme. Det är klart, att vi här ha före oss
ett fsv. ånamn *Ärna (jfr det likbetydande fsv. ånamnet Anga
under Ing-). Häraf har immelången, fsv. *Ämolanger, bildats
på alldeles samma sätt som Asplängen 1 till fsv. älfnamnet Aspa,
Säfvelången till fsv. &eva ock Veselängen, fsv. Visulanger, till
fsv. Visa; jfr äfven Yirlången, Vindommen Vindån) o. s. v. Ett
nära besläktat 31fnamn inom Lerbäcks socken är Ämmaån,
fsv. *Äma (jfr gårdnamnet 93mo 1346; se lina nedan).
Under sådana omständigheter är det icke skäl att för im(me)lången 1 söka en annan förklaring. Säkerligen har den genom
sjön flytande ån äfven burit namnet lina, hvaraf sjönamnet bildats. Det betyder alltså »"Årn(m)ans långsjö». Jfr Åndinningen.
Åmmen, se minen.
Åmänningen, af allmogen uttalat amänlnigen 4 (Tuneld s.
82 [1741], Gran s. 58 [1754], Hermelin 1801, GS 3 Ö 31), Västmanlands största insjö, till största delen inom Västervåla sn,
Norbärgs bärgsl. Vstml. Den är uppfylld af grund, skär ock
klippor ock har en mängd öar ock holmar5. Jag har inom
det nordiska språket anträffat endast ett namn, som till sin
bildning kommer detta nära, ock det är det norska sjönamnet
Ismenningen6. Från denna sjö kommer en älf Inga, som i
äldre tid hetat lama eller Ysma. Att en sådan metates ägt
rum, framgår af det med älfnamnet sammansatta fno. Ysmodalr, nu Imsdalen (se Rygh a. st.). Sjönamn et Ismenningen måste
Utförlig Beskrifning öfver Den stora Swea och Giöta Sjön Wättern; enl. uppgift af pastorn, M. kand. H. SÖDERSTfiEN.
3) Vadst. kl. jordeb. s. 281.
Styffe Un.2 s. 240.
Enligt uppgift från Karbännings sn.
Om dess naturbeskaffenhet se närmare Lex. 7: 549.
Rygh NG 3: 87, 15: 285, Elven. s. 303.
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anses innehålla den nämnda älfnamnsstammen Ism- ock betyder väl änden af älfven Ismai. Det är i så fall en bildning
som närmast bör jämföras med sjönamnen Nätter- ock Sillhöfden o. d. Utgående från dessa fakta, förklarar jag Amänningen såsom innehållande det under Im(me)lången uppvisade ånamnet fsv. Ärna ock antager, att detta namn burits af Kolbäcksån
eller någon annan af de icke få större eller mindre vattendrag,
som utfalla i sjön.
Någon sammansättning med å '(mindre) flod 1. älf', i älsta
tider 'vatten' (jfr t. ex. Åland 'vattenlandet'), torde här icke föreligga. Annars förekommer ordet ofta i sjönamn : isjön2, Åtjärn
(OS 1 V 32, 3 Ö 31); jfr äfven ljen ock Ältlången. Om emellertid namnet är sammansatt med å, kunde senare leden utgå
från ett äldre mynning ock sålunda till sin ljudutveckling jämföras med det i dessa trakter vanliga -benning
-bynning;
jfr t. ex. Ombenning, fsv. Am(m)undabygning (SD NS II).
indern, af allmogen uttalat »ändern», om jag riktigt uppfattat min meddelare, med alm 1 (Ändern Gran s. 536 [1754],
SGU 19: 4; Andern GS 3 Ö 31; Ändern Tham Vest. ss. 5, 153,
säkerligen felaktigt) Heds sn, Skinnskattebärgs hd Vstml. Den
här uppträdande å-vokalen beror utan tvifvel på samma dialektiska utveckling, som t. ex. gifvit bänd, bärm af band, hänn
af hand o. s. v. Den riksspråkliga formen vore alltså Andern.
I fråga om härledningen ligger det närmast till hands att antaga, det Ändern är ett af de många »jämförelsenamnen», som
man påträffar bland våra sjönamn. Att dömma af sjöns form,
innehåller namnet sv. dial. andor (andra, ändra o. s. v.), no.
onder o. s. v., isl. ondurr3 'den kortare af ett par skidor'. Ett
dylikt jämförelsenamn bär äfven den i närheten belägna (runda)
sjön Spaden. Jfr för öfrigt t. ex. Nyckeln, Pungen, Smedbäljen,
Spiken, Spjuten, Tyreln, Värpeln samt öfversikten II, s. 70. Något
tveksam beträffande denna härledning blir man emellertid genom
det fno. älfnamnet Andra, omnämnt af Rygh NG IV. 1: 32. Det
torde dock icke vara otänkbart, att äfven detta namn kan tillåta
en motsvarande härledning (jfr Rygh Elven. s. 5).
i) En annan tolkning ger emellertid Bugge-Rygh Elven. s. 344.
GS 3 ö 40 2 ggr, 3 ö 39, 3 ö 37, 1 V 36 2 ggr, 2 ö 32
: Asjöhult.
Om orden se SAOB under andor, andra.
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Ilen, se Anen ock inlinnen.
Ing- uppträder icke i något osammansatt sjönamn, men
torde förtjäna ett kortare omnämnande. Jas har antecknat
Ångsjön (GS 2 Ö 40, 2 Ö 39 : Ångshult, 4 0 32) samt Ångasjön (4 ö 34) Svärta sn Sdml., i samband med hvilken står
en å, som i fsv. tid hette Anga (Ango qwtern SD NS 3: 489 fr.
1419); jfr gården Inga i samma sn samt det af Rygh Elven.
5 anförda no. älfnamnet Aangal Namnen kunna innehålla
sv. dial. ång 'trång', om hvilket ord Hz s. 840 närmare handlar.
Jfr Yngaren ock där anförda synonymer samt Ångaren. Men
mycket troligare är, att här sv. ånga ingår. Anga är sålunda
en parallell till den under Immelången omtalade fsv. ån Ama.
Jfr i fråga om betydelsen Dimlingen, linmen, kulmen, inunern
o. s. v. Ordet ånga är sannolikt en utvidgning med gh af den
rot an 'andas, blåsa', som möjligen ligger till grund för sjönamnet Anen; jfr Lagercrantz EZ 35: 278, som ställer ordet
till gr. VOT-CIVADSL.
I:timmen åsnim2men oanem VGL IV, hdskr. Q ödhnem 1,
at obem tenlangum anf. st., hdskr. Q ödhneml; Ånimb
Tuneld s. 207 [1741]; Ånimmen Linné Västg. s. 231 [1747],
Hermelin 1808, GS 1 V 34; knen, felaktig form å General
Landkort öfv. Vg. o. 1688 samt hos Marelius karta 1774), betydlig, lång ock smal, af höga klippor omgifven sjö i Animskogs sn, Tössbo hd Dalsl. Sockennamnet är sammansatt med
sjönamnet liksom Edsleskog med Edslan, Gunnarskog med Gunnen 0. s. v.; jfr fsv. Lygnisuiäter : Lygnern, Vretursvidher :
Vättern. Namnet skrefs år 1325 Odnemteskogher, 1397 Odhnemskog, 1438 Ödhnemaskogh, 1541 Andskoffh2. Senare leden
torde innehålla fsv. adj. member, is!. neemr, byars egentliga
betydelse är 'som (lätt) tager (I. tages)', men i historisk tid i
allmänhet betyder 'begåfvad, läraktig o. d.' Af te har på grund
af dess ställning i svagbetonad stafvelse utvecklats e såsom i
ex. fsv. ha3repe jämte hearaspe. Namnet är sålunda besläktat med sjönamnet Nimmern. Jag antager vidare som möjligt,
att första leden är en motsvarighet *öp- till ags. våd., fht.
wuot, ty. wut 'raseri'; jfr isl. 65r 'ursinnig' ock såsom sbst.
'poesi, sång'. Namnet skulle då betyda 'sjön, som lätt råkar i
1)

Sehlyt. VGL s. 290.

2) Lignell Dal 2: 149.
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raseri'. Närmast erinrade denna bildning om det besläktade
got!. ock östg. fisknämnd 'som tar bra fisk". I viss män kunde
man i fråga om bildningen äfven jämföra isl. netnsemr 'som
tages med nät'.
Om emellertid de yngre ö-formerna få tillmätas någon etymologisk betydelse (hvarom nedan), kan icke denna tydning
antagas. Jag framställer därför ett annat förslag. Formellt
möjligt är ju nämligen äfven att i första leden se en motsvarighet
till det gamla germanska adj. *aupaz 'lätt', som ingår i isl.
au5rådr 'lätt att råda', au5s6ttr 'lätt att få eller uppnå', au5sår 'lätt att se', au5viss 'lätt att inse eller förvissa sig om'
o. s. v., ags. 6a5fynde 'lätt att finna' o. s. v. Ljudutvecklingen
au ---> o beror i så fall därpå, att fortis legat på senare sammansättningsleden. Fallet vore fullt analogt med fsv. Odbiern (+Aublorn) : Odhbiern, Okelver jämte Opselver, fno. 05finnr :
Au5finnr o. s. v.2. Ett liknande fall är vidare nsv. ortnamnet
Hogland : ä.-nsv. }Vigeland (<--• Haug[alland); se Sax6a Fennia 143
no. 4 s. 19. I detta sammanhang kan i förbigående nämnas, att
ortnamnet Åmål visserligen närmast utgår från ett fsv. Amor')
(1397), men att en äldre form är Omorp (1312)4, ock att det
sålunda knappast med Nor. Sv. etymol. s. 55 kan öfversättas
med 'åskogen'. I alla händelser torde dock, första leden vara
nära besläktad med å ock närmare bestämt innehålla det därmed
sammanhängande ö, dock icke i detta ords nuvarande betydelse,
utan i den af 'vid vatten beläget land, strandäng', som ännu
kvarlefver i det etymologiskt identiska ty. aue, jfr Öland ock
Skåne (is!. Skäney, lat. lånordet Seadinavia) 0. s. v.5 Fsv. Amor')
får väl alltså betraktas som en folketymologisk ombildning,
Anfört i Ant. tidskr. 1: 149.
Se närmare Kock Gamla svenska ord s. 1 f., Fsv. ljudl. 2: 550,
Sv. akc. 2: 329, Nor. Aschw. gr. s. 78 f., Kock Alt- u. neuschw.
accent, s. 211.
8) Citerat efter Kock Alt- u. neuschw. accent, s. 211.
Lignell Dal 2: 140.
Jfr Nor. Nord. tidskr. 1900, s. 142. Dock kan jag ej instämma med NOREEN däri, att de skånska ortnamnen på -le innehålla
detta ord; jfr fda. Markeighe, nu Markie, Osseghee, Ossughe o. s. v.,
nu Oxie, ock se närmare Falkm. s. 53 f.
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hvaraf som nämnt Åmål'. Detta namn kan sålunda icke med
afseende på sin ljudutveckling jämföras med Animmen. För
den senast föreslagna tolkningen af detta vårt sjönamn talar i
sin mån, att ett auängsmr värkligen existerar i isl., dock i betydelsen 'lätt att lära'. Däremot må icke såsom säkra stöd
för densamma räknas de biformer med ö, som i fsv. förekomma
såväl af sjö- som sockennamnet ock som ofvan anförts. De äro
yngre än o-formerna ock kunna därför bero på folketymologisk
ombildning. I alla händelser torde den nu gängse formen med
å utgå från o-formen. Svårt är att säga, huru betydelsen i det
till grund liggande adj. *opnwmber skulle fattas. Man kan
tänka sig såväl aktiv som passiv betydelse: 'som lätt tager'
eller 'lätt tages'. I sistnämnda fallet är namnet kanske liktydigt med 'lättåtkomlig' 1. dyl. I första fallet bör möjligen
sjönamnet Nimmern jämföras. Beträffande bildningen synes
namnet, att dömma af sockennamnets älsta former, ha varit en
n-stam. — Slutligen erinras om det fno. gårdnamnet Onempshuser, nu Aanshus, hvars likhet med här behandlade namn
dock kan vara tillfällig (se Rygh NG IV. 1: 150).
Åskagen.
1) af allmogen uttalat dishigan, &skår, 1. eak4n2 (Åskagstjärn GS 2 31) Kroppa sn, Filipstads bärgslag Vrml. : Åskagen, år 1642 skrifvet Åskawen, år 1658 Åskagen. Gårdnamnet är naturligtvis bildat af sjönamnet såsom t. ex. de likaledes vrml. gårdnamnen Alkvättern : sjönamnet Alkvättern, Immen : Immen, Kläggen : Kläggen m. fl. m. fl. Formen Åskawen är att bedömma som ä.-nsv. Skaffuen för Skagen (se närmare under Båfven).
2) 4 (Afskaken Lotter c. 1750; Åskagen Höjers karta öfv.
Vrml., Cederström Vrml. fiskev. nr 681) Gustaf Adolfs sn, Alfdals hd Vrml.
Naturligtvis kan man ock i Åmål, fsv. Amor') ock Omorp se
gamla växelformer; se om förhållandet mellan ä o. o(y) Nor. Sv.
etym. s. 4.
Kallstenius Vrml. bärgslagsm. ljudl. s. 104.
Norask. ark. 2: 765, Kallst. Vrml. bärgslagsm. ljudl. s. 104.
Uttalsuppgift har ej lemnats.
Sv. landsm. XX. 1.

49
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Under Askaken har jag uttalat som min mening, att detta
namn liksom Åskagen ock no. sjönamnet Afskaaken1 utgå från
en gemensam namnform, som sedermera på olika sätt utvecklats, stundom säkerligen också undergått folketymologisk ombildning. Härför talar bl. a. Åskagen 2, som hos Lotter kallas
Afskaken. Det synes, som om k-formerna vore de älsta. Nu
tillåta de senare lederna i no. Afskaaken, ä.-nsv. Afskaken ock
usv. Askaken en enhetlig förklaring, om man utgår från no. skaak,
pl. skjeaker 'skakel' ock sv. dial. slak ds., hvilket senare just
förekommer i Bob., Vg. ock Vrml. (Rz s. 612), alltså de landsändar där egentligen ifrågavarande sjönamn uppträder. Skulle
man alltså här påträffa ett »jämförelsenamn» af samma art som
Bjälken, Spiken, Spjuten, Tjrreln, Ändern 0. 8. V.? Att dömma
af 1-afledningen skakel har ordet skåk haft kort a-vokal ock
å-ljudet måste sålunda bero på gammalt n-omljud. Formerna
med g böra i så fall antagligen förklaras som uppkomna genom
anslutning till det gamla nordiska ordet skage 'udde'. Jfr Skagern samt för öfrigt ortnamnen Skagen (Jylland) ock Arskagen
vid Åråsfjärden, vid Vänern (GS 1 Ö 33). Huru Af- (-->skall fattas, är mig ej fullt klart.
Åsnen åssnen2, äfven &Jemen 2 (Asnen Bureus Karta 1626 3;
isnen Arrhenius Dissert geogr. de Smol. s. 43 [1719], Tuneld
s. 132 [1741], Lotter e. 1750, Hermelin 1809, GS 2 0 39), en
af södra Sveriges betydligaste insjöar, i norr ock söder onigifven af Kinnevalds hd, i öster af Konga ock i väster af Allbo
hd Smål. Sjön anses af flera författare ha varit helig i hedentid 4. Om sådana heliga sjöar se närmare Montelius Sv. hist.
1: 207. För en dylik uppfattning talar i sin mån, att en vik
af sjön ännu i slutet af sjuttonde århundradet kallades Odensjön, en annan heter ännu Blotviken eller Bloviken, där man
troligen blotat åt någon af gudarna, en af de många öarna bär
namnet Frösö (: gudanamnet Frö; se Frövättern), en i förbindelse med sjön stående å Torsän (: gudanamnet Tor; se Toren)
I detta sammanhang kan äfven erinras om y.-fsv. afskake myra
(Dipl. dalek. 2: 23 fr. 1508).
Detta uttal torde dock icke förekomma bland den i sjöns närhet bosatta allmogen.
Prickarna öfver a, ä ock ö saknas ofta å denna karta.
Jfr Hylten-Cavallius Vän o. vird. 1: 129,
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ock en annan Hälga å eller Heliga å (från Hälgasjön). Det
är under sådana omständigheter ej osannolikt, att namnet —
som man vanligen antager — är aflett af fsv. äs, isl. åss 'ås',
'gud'. Sjön är sedan gammalt Värends egentliga medelpunkt
(»Värends medelhaf») ock just i Värend ha vi förut funnit
eller trott oss finna flera vattendrag, hvilkas namn ha en liknande betydelse. Jag erinrar om (de på gränserna belägna
sjöarna) Allgunnen ock Hälgasjön (se under Häljen). På samma
sätt hafva möjligen de stora sjöarna .Å.sunden i Og. ock Asunden i Vg. uppfattats som kultcentra för vidsträckta kringliggande trakter. Är ofvan anförda härledning riktig, fattar jag
nämligen snarast dessa namn såsom syftande på samtliga »åsarna» ock jämför det fda. (far.) sjönamnet Algudhl samt erinrar
om min framställning under Rägnaren.
Ehuru jag föredrager att tolka namnet såsom 'gudasjön',
må här dock samma betänklighet mot denna tydning framställas,
som gjorde sig gällande beträffande Asunden. Mau kan nämligen äfven tänka sig, att det är ås, fsv. äs, isl. åss 'lägre
lanthöjd' som här ingår. Detta ord uppträder sannolikt i
Assjöni, Astjärn2 ; se äfven Oppåsen (Oppäsen). Namnet kunde
syfta på den strax öster om Åsnen från norr till söder gående
ås, som begränsar sluttningen ned mot Blekinge. Emellertid är
det nog lönlöst att i fråga om en så stor sjö söka närmare bestämma, hvilken dels orngifningar eller naturbeskaffenhet som
gifvet upphof till namnet. Dock gifver jag som nämnt den första
tolkningen företräde.
Den fsv. formen har snarast varit *Åsna eller Äsnir : -nir
är i fsv. sjönamn en synnerligen vanlig afledning (se öfversikten
II, s. 18). Omöjligt är dock icke, att lumen uppkommit genom
sammandragning af *Äsundi, *isunden. Jag har i det föregående
påpekat, att sjön Asunden i Vg. äfven kallas Asen (med akc. 2)
ock Fjällunnen i Smål. äfven Fjällen (med akc. 2). I så fall
hade Smål., Vg. ock Og. hvardera en större sjö, som i fsv. tid hetat
Asundi eller Asunder, ock denna omständighet kunde i sin
mån stödja uppfattningen af namnets mytiska innebörd: antagandet, att dessa tre synnerligen betydande sjöar skulle burit

2)

GS 2 Ö 39, 3 ö 35 : Åsen.
GS 1 V 33, 1 V 32, 1 V 31, 1 (5 31.
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ett namn med betydelsen 'sjön vid åsen eller åsarna', saknar
en viss inre sannolikhet.
Åsten os4ten 1 (GS 4 Ö 33), mycket liten sjö i Dunkers sn,
Villåttinge hd Sdml. Enligt uppgift finnes i närheten icke vare
sig någon ås eller å, efter hvilken sjön kunde ha blifvit uppkallad. Etymologiskt sammanhang kan, såsom också förmodas
af Rygh Elven. s. 2, äga rum med det no. älfnamnet Aasta, om
hvilket se Rygh Thj.VSS 1891, s. 2342. Äfvenså erinras om
fno. älfnamnet Ostr, anfört af Rygh Stud. s. 67. Knappast
innehåller Åston en sammandragen form af det nedan omtalade
sjönamnet 'säten. Det torde i saknad af äldre sjö- eller gårdnamnsformer vara lönlöst att söka bestämma betydelsen af dessa
namn.
Asunden.
ä3sun2den (fsv. Asund 3; Asunden Girs G. I:s Kr. s. 199
[uppl. 1670]; ksunden Tuneld s. 115 [1741], GS 3 Ö 35-36
o. s. v.; itsund Crxlins s. 7 [1774]; Esunden Blaeu 2: 35 [1663]4),
stor sjö i Kättilstads, Hägerstads, Oppeby, Hycklinge, Eneby,
Horns o. Tjärstads s:nar, Kinds hd Og.
se Asunden.
I detta sammanhang må äfven erinras om fsv. gårdnamnet
Aasundha, Asundaöö (1447 cs. s. v.)5, nu Åsunda Segerstads sn
Vrml., hvilket kan tyda på ett *-lisundi, fsv. namn å den del
af Vänern, vid hvilken gården är belägen. Om namnets härledning se för öfrigt Asunden, issen ock niden; betydelsen är
med all sannolikhet 'gudasjön'. Helt annat ursprung har namnet .isunda härad i Uppl., fsv. Asundha (-e) eller Aashundare,
byars första led är ås 'sandås'. Häradet har fått sitt namn
efter den sandås i häradets östra del, på hvilken Styffe Ung s.
2626 förmodar tingsstället hafva varit beläget.
Min meddelare skrifver å, men tOrde därmed åsyfta kort å-ljud,
af mig tecknat o.
Ett (osäkert) försök till förklaring af det no. namnet finnes hos
Bugge-Rygh Elven. s. 313.
5) Styffe Un.2 s. 189.
Jfr i samma arb. Brewykan för Bråviken s. 35 'ock Esnen
för iisnen s. 36.
Vadst. kl. jordeb. s. 215 f.
Uppgiften förekommer ej i uppl. 2.
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Åsäten, se Åsättern.
Åsättern Vsät2 tern (Åsäten Crwlius s. 34 [1774]) Hyena
sn, Sevedes hd Kim. Man bör erinra om no. ortnamnet Aasetnadn, anfört af Rygh NG 1: 13. Första leden kan vara å eller
ås. För härledning af ås kan tala, att sjön på tre sidor omgifves af långsträckta höjder.

Ädslan, se Edslan.
Äften, se liten.
Äjen (Bien Lotter c. 1750, Hermelin 1809, Wieselgren
2: 949, 953; Äija [-sjön] Wieselgren anf. st.), icke obetydlig sjö
i Nöttja, Hamneda ock Hinneryds s:nar, Sunnerbo hd Små!. : öije
(så enl. GS 1 Ö 39) ock Äxtorp. Sjön kallas numera Äxen.
Med dessa ganska intressanta namn förhåller det sig enligt min
mening på följande sätt. Vid en jämförelse mellan sjönamnet
ken ock gårdnamnet Åstorp, framgår det till full evidens, att
det förra i fsv. tid haft -gh- ock antingen lytt */Egher (a-stam)
eller *.ZEghir (la-stam). Af dessa möjligheter bör afgjort den senare
föredragas. Man vinner nämligen därigenom fullständig öfverensstämmelse med fno. fjordnamnet */Egir, hvilket sedermera sammansatts med fjgrär, nu Ogsfjorden (Rygh Stud. s. 64). Af detta
fsv. sjönamn ./Eghir har gårdnamnet Äia2 bildats såsom t. ex.
Floda : Floden, Veckla: Veckeln, Vira : Viren 0. s. v. (se öfversikten IV, s. 102). Af detta gårdnamn Åja kommer den af WIESELGREN anförda formen kasjön. Gårdnamnet Äxtorp utgår från
ett /Eghisporp, hvars mellanvokal synkoperats liksom i t. ex.
/Egisfj2r5r. Ett sådant fsv. namn finnes
no. Ogsfjorden
också, skrifvet /fighiszathorp, från annat håll uppvisat, nämligen från Götlunda sn Vg. (1367 enl. SRP nr 771); det är emellertid
nu försvunnet. Det nu brukliga namnet Äxen (akc. 2) kan utgå
från ett sammansatt 9fighissio liksom fno. 21gisfj2r5r ur logir.
Det är dock mycket sannolikare, att det är en yngre elliptisk
bildning till Äxtorp; den uppträder nämligen i skrift mycket
sent, icke ens WIESELGREN omnämner densamma. Det fsv. sjönamnet *.ffighir, fno. fjordnamnet *.gir måste etymologiskt idenSå uttalat enl. uppgift, å GS 1 Ö 39 skrifvet Extorp.
Jfr Wieselgren; GS har Öije.
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tifieras med isl. (poet.) Skir m. 'har, .ffigir, namn på hafsguden;
jfr(?) flodnamnet Ejder ±- fornfris. Egidåra (iSI. 2Egisdyr), egentligen 'hafsdörren'. Detta ord utgår från ett urgerm. *13-e3iaz
(<--• *Eb3ulaa, med försvunnen labialisering framför i) ock är nära
besläktat med sv. å (= got. ahwa, lat. aqua)1. Betydelsen hos
sjönamnet kan helt enkelt vara 'vattnet, sjön par pr6ference';
jfr Afvern, 'Waren, linden, Vättern o. s. v. På grund af sjöns
relativa storlek ligger ett sådant antagande nära till hands.
Emellertid må framhållas, att det gamla ordet Ebgir icke kan
vara hvad man kallar en »primärbildning». Det måste vara
aflett af ett grundord, ock detta föreligger möjligen i no. aag
'å', som dock äfven kan tolkas som en kontaminationsbildning 2.
Detta åg i en betydelse 'vatten, sjö' uppträder kanske i gårdnamnet Äg Svärdsjö sn Dalarne (GS 3 Ö 29). Detta namn skulle
då älst ha tillkommit den rätt betydliga sjö, vid hvilken gården
är belägen ock som nu efter denna kallas Ägsjön. Samma rotstadium återfinnes äfven i ags. egor
urgerm. "E733(i2.)132;
skrifningen eagor beror på anslutning till 6a 'vatten' (Pogatscher
Engl. studien 27: 217 f.). För en ia-afledning af detta ord har man
rätt att ponera betydelserna 'vattenrik', eller den kan tänkas
vara en urgammal beteckning för det begrepp, som nu uttryckes
med det vanliga namnet Åsjön (Ätjärn)3, hvarom se itmännin.
gen. Huru som hälst torde härledningen ur ett fsv. *ghir (: å)
stå fast.
Fsv. Åker (i lEker SD NS 3: 592 fr. 1420) hette den sjö,
som ofvan s. 101 behandlats under Eckern. Med afseende på
öfriga former se d. o. Ehuru det i diplomet omtalade fisket i
"Eker tillhörde gården Ekeryd, som i samma handling skrifves
Ekerydhe, måste de båda namnen skiljas åt ock för Åker en
annan härledning sökas än den s. 101 framställda. I Äker ser
Se Nor. Sv. etymol. s. 3 ock där citerad litteratur. En annan
släkting anses det i Alvissmål förekommande silEhgja (»det lysta vattnet») vara; se Vigfusson Corp. poet. 1: 483, Gering G1.2, Nor. Sv.
etymol. s. 4. Dock är denna härledning ganska osäker (se Hellqu. Sv.
lm. 1905, s. 91).
Jfr Nor. Sv. etymol. s. 3. Konstruktiouon ag 'vatten' sväf var
emellertid väl mycket i luften; jfr Hellqu. Sv. lm. 1905, s. 91.
*fEghir : Asjön = Getaren : Getsjön = fsv. *IsItesir (se Nits.
luren) : Nåssjon = fsv. *Samnir, nu Sdnnen : Sandsjön m. fl.

XX. 1

Åker—Älgen.

777

jag nu en afledning af den å- ock sjönamnsstam åk-, som be"Äkar-?) ock Åklången.
handlas under Åkervristen
Älebuken (GS 1 V 34)1, ytterst liten vattensamling i Färgelanda sn, Valbo hd Dals]. Här föreligger väl ett jämförelsenamn. I vissa trakter af Snål. förekommer ordet bukäling som
namn på grodyngel; möjligen ha vi här en likbetydande, men
något olika bildad benämning. Jfr t. ex. Meshatten.
kilången äl3vlog2gen (Hermelin 1803, GS 2 Ö 32), lång
sjö i Nora sn ock bärgslag. Vstml. Första sammansättningsleden är sv. älf, fsv. solv, isl. elfr f. germ. *albiz ock sålunda
— såsom ock allmänt antages — sannolikt identisk med ty.
flodnamnet Elbe (lat. Albis)2. Hit höra för öfrigt Älfvasjön
(OS 1 V 38), Äusjön3, Älftjärn4, Älfviken (GS 5 Ö 33). Af öfriga
ortnamn, där samma namn ingår, kan anföras Älfros, socken
fno. Elfaråss, d. v. s. älfmynning; jfr fsv. Hini Härjedalen
dr os under Hinsen ock Rottneros under Rottnen. Om senare
leden se Lången. Med afseende på betydelse erinras om de
under Ämänningen omtalade sjöarna med namnet Åsjön; jfr
lifven Men.
Alls icke sannolikt är, att namnets första led skulle vara
sv. älfva, ett slags kvinnligt andeväsen. Om sjönamn med liknande innebörd se under Näknen.
Älften, se Ätten.
Älgen (Lotter c. 1750, Landtm.-cont. karta 1788). En sjö
med detta namn finnes å dessa kartor ungefär där nu sjön
Vigotten är belägen, strax norr om sjön Säljen; om läget se
alltså närmare dessa art. Jag har icke annorstädes funnit detta
namn, Norr- ock Sörälgen synas i äldre tider ha kallats Norra
ock Södra Häljen ock hafva sålunda ett helt annat ursprung.
Emellertid har sjönamnet Älgen ingenting ovanligt i form eller
betydelse. Har det värkligen förekommit, måste det anses vara
identiskt med djurnamnet älg, fsv. celgher, isl. elgr liksom t. ex.
sjönamnen Bjuren, Björn, Galten, Hjorten, Oxen, Ulfven, Uren
med motsvarande djurnamn. De flästa af dessa namn torde ha
1)

Trycket är dock något otydligt. Möjligen är namnet att läsa

Alebuken. Någon uppgift om namnets uttal har jag ej erhållit.
Om detta ord se utförligare Fr.2.
GS 1 Ö37, 5 ö 32, 2 ö 31.
GS 1 V 31, 1 Ö 31.
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afseende på sjöarnas form. Ordet älg är ett af de djurnamn som
oftast uppträda i våra sjönamn. Jag har antecknat utom Älgletan ock Älgsimmen följande: Älgsjön eller Älgasjöni, Älgtjärn2, Älggölen (GS 3 Ö 40), no. Elgevandet (Rygh NG 3: 391);
jfr äfven fht. ortnamnet Eliehpach 'Älgbäcken', motsvarande sv.
gårdnamnet Älgabäck Västra hd Små!. En hithörande fsv.
namnform är gårdnamnet 2Elghesio (SD NS 1: 515 fr. 1405) Og.
Med ordet sammansatta gårdnamn på -hult, -ryd, -ås 0. S. v.
äro ganska vanliga; jfr fsv. .ffilgharas, ./Elghulta 0. s. v. (se reg.
i SD, Sv. postortlex. o. s. v.). Namnen Älgsjön, Älgtjärn 0. S. v.
ha säkerligen i allmänhet icke afseende på formen, utan innebära, att vid dessa vattendrag älgar visat sig eller plägat uppehålla sig.
Älggreten, se Älgletan.
Älgletan skall enligt GS 6 Ö 31 vara namnet på en liten sjö
i Länna sn, Länna o. Frötuna skeppslag Uppl. Såvida namnet
värkligen existerat ock här icke folketymologiska ombildningar
föreligga, innehåller första leden djurnamnet älg, hvarom se
ofvan, ock senare leden den stam, som ingår i sjönamnet Letten
ock i denna art, anförda namn samt det i no. gårdnamn uppträdande lete n., fno. leite; se utförligare under Letten.
Emellertid uppgifver en meddelare från trakten, att sjön
icke heter (eller hetat) .ä.igletan, utan Älggreten. Senare leden
bör väl i så fall sammanhållas med sjönamnet Greten Smål.
(se tillägg o. rättelser s. 4). Mindre pålitlig lär en uppgift vara,
att sjön äfven kallas kgsätran (jfr Barsättern).
Älgsimmen.
1) af allmogen uttalat ee_ siron (Elds-Immen Fernow s. 15
[1773]; Elgsimen Dahl Carlsk. Sochn (1779) 3; Elgsimmen Herbienn 1803, GS 2 Ö 32) Karlskoga sn o. bärgsl. Vrml. : Älgsimmen, hvarom nedan, Älgsimstorp.
1) GS 3 Ö 40, 3 Ö 39 2 ggr : Älserås, Älsemåla (hvilkas
första led tydligen är Älgsjö), 2 Ö 38 2 ggr : Älgaryd, 3 (5 38 3
ggr, 1 Ö37, 3 Ö 37, 2 Ö 36, 3 Ö 35, 3 Ö 34 : Älgsjöbö, 4 (534
: Alsebo, 1 V 33, 2 V 33, 2 Ö 33 : Älgsjö, 3 Ö 33 : Älgshult (säkerligen af *Algsjohult), 4 Ö 33 2 ggr, 5 Ö 33 : Älgsjöhyttan, 1 32,
1 Ö 31, 3 Ö 30, 5 Ö 30.
5) GS 1 V 32 2 ggr, 1 V 31 2 ggr, 1 Ö 31 3 ggr, 3 Ö 31.
3) Norask. ark. 2: 406.
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2) säkerligen uttalat som 1 (V. o. Ö. Elgsimmen, N. o. V.
Ersimmen GS 2 Ö 32), fyra små sjöar i Vikers kapellförsamling, Nora hd Vstml., o. Tysslinge sn, Örebro hd Nke, nära
Rösimmen ock icke fullt en mil från Älgsimmen 1. Jag tager
för alldeles afgjort, att de fyra småsjöarna bära eller åtminstone
burit samma namn, ock att således den å GS förekommande
skrifningen Er- för de två nordligare endast återger det kakuminala uttalet af 1 (7,-).
Vid en undersökning af dessa namn har man att utgå från
det faktum, att den närbelägna sjön Rösimmen i äldre tid
hetat Rö-immen. Alla tvifvel på att detta värkligen är den
äldre formen, häfvas af den omständigheten, att gårdnaninet
Immetorp1 vid Älgsimsåns utlopp i Möckeln äfvensom det nu
möjligen bortlagda namnet Immeån (Lex. 4: 18) på samma å
visar hän på en första led *Ima, gen. 1mo, hvilken måste ha
varit namn på den å, som nu kallas Älgsimsån (efter sjön; se
Rösimmen). Vidare ha vi en ledning däri, att rätt gamla benämningar å gården Älgsimmen äro uppvisade. Hemmanet
skall ha upptagits år 1596. Det kallas till en början Bjurvik
ock Bjurkärn, några år senare Elfshemman, Elgshemman 2.
År 1628 skrifves namnet Elsimmen 3. Kyrkoherden kallar vid
samma tid i sina tiondelängder gården för Eliesimmen. De ofvan
anförda formerna Röimmen ock *Ima visa till full evidens, att
skrifningarna Elfshemman ock Elgshemman bero på misslyckade etymologiserande ombildningar af ett sjönamn på -immen. Däremot kan man vara tveksam om första leden, hvilken
tydligen slutat på s. Hvarken lgher eller celv har genitivformer på detta ljud, dock kan s bero på de yngre genitivformerna älgs eller alfa. Betydligt sannolikare är emellertid,
att namnet i äldre tider varit sammansatt med -sjö, alltså lytt
*.iiksjö 1. dyl. På grund af anslutning till Röimmen har det
utvidgats till *.Ä.i.gsjöimmen, hvilket under tidernas lopp sammandragits till Al.(g)simmen. Omvänt har Rösimmen bevisligen
ombildats på grund af inflytande från Älgsimmen. Om liknande
påvärkan se några i öfversikten (afd. II, s. 43) anförda fall. =
Hvad slutligen Älgsimmen 2 beträffar, har väl detta namn upp1)
3)

Hytta anlagd 1655.
Norask. ark. 2: 499.

2) Norask. ark. 2: 445.
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kommit på liknande sätt. Det är att märka, att Rösimmen är
belägen mitt emellan sjöarna Älgsimmen 1 ock 2.
Ålgsåtran, se Algletan (slutet).
Älmaren ärmaren2 (Elmaren Hermelin 1818, GS 4 Ö 36)
Hallingebärgs sn, S. Tjusts hd Klm : Älmarsrum, år 1382 skrifvet Elmesrum (SRP nr 1726). Sjön hette sålunda i fsv. tid
/Elmir. Det synes ligga närmast till hands att härleda namnet
från sv. alm, fsv. alm- (i ortnamn), isl. almr 'ulmus', hvaraf
Almsjön (GS 3 Ö 38, 5 Ö 33 : Almsjötorp), fao. älfnamnet
Alma (Rygh Elven. s. 3). Jfr med afseende på bildning ock
betydelse fno. sjönamnet 'Pyrir (: fura, se Furen). I så fall
vore ä att betrakta som omljud af a. Men det är äfven möjligt,
att grundordet utgöres af det i afljudsförhållande till alm stående sv. dial. älm, da. celm, mat. elm, flit. o. mht. elm(boum);
jfr flit. flod - ock ortnamnet Elmaha (Förstem. 2: 467), sv. ortnamn såsom Älmhult o. a. Dylika bildningar (utan omljud) äro
1. ex. fsv. M1ir, fno. *Aspir; sannolikt äfven Bärkaren (se närmare afd. II, s. 13). Emellertid finnas flera andra möjligheter att
förklara namnet. Särskilt bör tagas i öfvervägande, huruvida
ej namnet innehåller en obruten form till Jälmaren (fsv. Icelme)
: is!. jalmr 'baner, stoj'. Detta sjönamn är en gammal n-stam,
som kunde förhålla sig till Älmaren, fsv. */Elmir, isl. *Elmer
liksom t. ex. Bjärken till Barkern, om nämligen detta namn
hör till björk ock ej till bark, eller som Altan till Altaren ock
fno. fjordnamnen Be5i till Be5ir. — Kanske Lör man för öfrigt
erinra om Almaån Skå. (Falkm. s. 206) samt möjligen äfven
om .4r. flodnamnet Alme'.

Almten.
äl3mten2 1. enligt annan uppgift ärimten (Elmten GB 3
Ö 38; Emten Hermelin 1818) Fagerhults sn, Hanbörds hd Kim.
(Cuelius ss. 129, 134 [1774]) Misterhults sn, Tunaläns
hd Kim.; enligt C. å hemmanet Baggetorps ägor; mig för öfrigt
obekant.
ällmten (Rääf 5: 12, GS 3 Ö 35) Torpa o. Malexanders
sn, Ydre hd Og.
Samma stam ingår i Älmtasjön (GS 2 Ö 40) Asarums sn,
Bräkne hd Blek., som enligt uppgift uttalas äl5mtafön2. Nam1)

Jfr Much ZfdA 41: 105.
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net å den vid sjön liggande gården Älmta tyder på att sjön i
äldre tider hetat Älmten, fsv. Vamte; jfr Näkna : sjönamnet
Näknen, Ragna : Rägnaren, Veckla : Veckeln, Vira : Viren,
m. fl. Vidare erinras om Ämtsjön (GS 3 Ö 40) Lösens sn,
Östra hd Blek. Vid sjön ligga gårdarna Älmteryd ock Älmtemåla. Detta senare namn skrifves år 1671 Elmbtemåhle, ock
sjön kallas samma år Elmbtemåhlesjö1. Gårdnamnen tala för
att äfven denna sjö älst hetat Älmten. Med afseende på formen
Ämtsjön erinras om Älmten 1, af HERMELIN skrifvet Emten
(jfr Inten). Ett vattendragsnamn ingår säkerligen i fsv. /Elmthawmrka gar (d. v. s. gård), Långemåla sn, Hanbörds hd Klm, så
skrifvet år 1500 enl. Vadst. kl. jordeb. s. 139, där det omtalas,
att klostret af gården erhåller »1 timber aal». Ett ännu säkrare
fall är /Elmtrar tiorn, omnämnt i det bekanta svensk-norska
gränsdokumentet från o. 12702. Med afseende på r jfr Ältrasjön under Ätten. För öfrigt må af gårdnamn anföras Elmterijd
(1561)3 Sunnerbo hd Smål.
Det är höjt öfver allt tvifvel, att dessa namn på det närmaste höra tillsammans med sjönamnen *Ätten, Älften, Ältan,
Ältaren, Alten ock Örten; jfr äfven Ämten. De utgå samtliga
från en fsv. stam mlft-, celpt-, motsvarande isl. fzlptr f. 'svan' 4,
fht. elbiz, ty. (din].) elbs. Isl. alpt f. ds. reflekteras af sjönamnet
Alten, isl. 21pt af Örten, härjed. Orten. Som under dessa ord
nämnts, finnes äfven i Norge ett synnerligen stort antal namn
på Alt-, Art-, Eft-, Elt-, Emt-, Ert-, som innehålla samma ord.
Altan.
ärta& (Hermelin 1802, GS 6 Ö 31) delvis inom Lohärads sn, Lyhundra hd Uppl.
Samma namn har utan tvifvel burits af den lilla Ältsjön (Tham Sthm s. 236, GS 6 Ö 30) Söderby-Karls sn, Lyhundra hd Uppl., på gränsen till Väddö o. Häfverö skeppslag.
Detta framgår nämligen af gårdnamnet Altan, hvilket förhåller
sig till ett sjönamn *Altan som Aglan till Aglan, Ogan till Ogan,
Ådran till Ådran m. fl. m. fl.
Fagerlund Lösens o. Augrums s:nar s. 75.
3) Sv. riksdagsakter I, s. 27 (1561).
NGL 2: 488.
4) Etymologiskt = hall. elft, alft 'weissfisch' Franck Et. wdb.
s. 232.
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Sjönamnet Altan förhåller sig till Alten som de likaledes
uppländska Lyan till Lyen, Skiran till Skiren. Fsv. *Älpte
betyder egentligen 'svansjön', hvarom se närmare under Luden,
;Men. I fråga om ljudutvecklingen jfr no. Saften <-• en fno.
stam Sept-, hvarotn Rygh Stud. s. 47. Med afseende på formen
se äfven 'Altaren.
Ältaren ä1tar2n (SGU 17: 11, GS 4 Ö 33), liten, nu nästan
urtappad sjö i Dunkers sn, Villåttinge hd Sdml. Med afseende
på såväl stamord som afledning är namnet närmast jämförligt
med det af Rygh NG 1: 116 anförda fno. sjönamnet *Elptir,
no. Orteren. Den fsv. formen har alltså varit "Älptir, hvilket
förhåller sig till fsv. *.Ä.l.pte (se Ältan) som fsv. *Bringir till
*Bringe (se Bringen) = Bärkern till Bjärken eller som fno.
fjordnamnet Be5ir till Be5i o. s. v. Betydelsen är 'svansjön'
(se 1.1mten). Anledningen till namnet är här snarast sjöns, svanlika form; ett namn *.k.ptir kan emellertid äfven betyda 'sjön
där svanar uppehålla sig'. Jfr Getaren
fsv. 'Götir 'getsjön'.
Beträffande afledningen må anmärkas, att sjön omgifves af sjöar,
hvilkas namn hafva samma afiedning, såsom lienaren, Malsnaren, Rönnaren, Valnaren, Visnaren. Slutligen påpekar jag,
att i Norge finnes ett analogt bildat ock nära besläktat önamn
Alteren (se K. Rygh nHist. tidsskr. 1: 76).
Älten (skrifves ofta Ellen).
äl4ten? (GS 3 Ö 40) Ronneby sn(?), Medelstads hd, strax
öster om Backaryds sn Blek.
äl4ten? (GS 3 Ö 40) Tvings sn, Medelstads hd Blek.
3 o. 4) al.4ten? (Enen, Ö. Elten GS 3 Ö 40) Sillhöfda kapellförsamling, Medelstads hd Blek.
äl4ten I. enligt annan uppgift äl3ten2 (GS 3 Ö 39) i samma
sn som föreg. nära gränsen till Långasjö sn, Smål. :
Denna form talar snarast för ett fsv. •iiipte; jfr nedan.
äl4ten (Eliten, Älften GS 3 Ö 39) S. Sandsjö sn, Konga
hd Smål.
tiPten2 (cllitt)' (GS 6 Ö 31) Kulla sn, Åkers skepps].
Uppl.
I) Den sjö, 'Ivars namn denna uttalsuppgift åsyftar, skulle enligt
meddelande vara belägen i Almunge sn. Emellertid torde denna senare
uppgift bero på ett misstag af min meddelare.
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Dessa namn böra sammanhållas med Ältasjön (GS 1 Ö 39,
5 Ö 32) samt Ältrasjönl (3 Ö 40). Att Ältasjön å GS 5 Ö 32
(i Brännkyrka sn) burit ett osammansatt namn, framgår af namnet å den vid sjön liggande gården Älta; jfr Veckla: Veekeln,
Vira : Viren o. S. V. Ältasjön : Alten = Älmtasjön : Älmten
= Altasjön : Alten. Samtliga dessa sammansatta sjönamn
kunna utgå från ett enkelt fsv. *Älpte. Vidare erinras om no.
älfnamnet Elta, hvaraf Eltdalen, af Rygh NG 3: 337 fört till
fao. elptr 'svan'. Om icke ombildningar af ett eller annat slag
ägt rum, har man att ansätta dels ett fsv. *Älpter (= äl4ten) ock
dels ett fsv. *Älpte (= til3ten2 2 ). Det senare namnet, som synes
ligga till grund för Alten 5 ock 7 3, är etymologiskt identiskt
med Älian (jfr Älmten) ock betyder 'svansjön'; det förra kan
på nsv. återges med »Svanen». För att namnen förlorat ett
interkonsonantiskt p eller f, talar ätven i sin mån den säkerligen ålderdomligare skrifningen Elften, Älften (se 6). — Slutligen må nämnas, att Äftsjön (GS 1 V 38 Hall.)4 : Ärshult 4,
Äften 4 säkerligen bör föras till den här ofvan behandlade sjönamnsgruppen. Gårdnamnet Äften visar hän på ett enkelt sjönamn, hvilket — att dömma af Äfshult — måste ha varit en
maskulin a-stam, fsv. *Älpter, eller ta-stam, fsv. 'Älptir (se
Ältaren). Ett *Älpte hade gifvit Äftahult eller Äfthult. Med
afseende på ljudutvecklingen jfr no. gårdnamnet Eftang *fno. Rlftangr (Rygh Stud. s. 70). — Se för öfrigt Alten, limten, Örten.
Fsv. *Äma har varit namn på den å, som nu enligt mina
tryckta källor kallas Emmaån Lerbäeks sn, Kumla hd Nke,
ock som återfinnes i gårdnamnet Emme, år 1346 skrifvet cemo
(SD 5: 593), vid åns utflöde i Storsjön. Namnet är en omljudd
växelform *Ämlön till det likaledes inom socknen förekommande
fsv. Ärna (se inunelången), af 'tim- 'dimma o.
Namnet får sålunda ej, såsom under Emmern (afd. I,
s. 108) skett, förbindas med den likbetydande stammen öm- i
Med afseende på r jfr 2Elmtrar tiorn under Älmten.
Ältamåla kan naturligtvis äfven utgå från ett *.Ä.Iptarmala,
men i så fall är icke första leden något sjönamn. Ett feminint selpt
ger nämligen i maskulint sjönamn *Älpter, gen. *Älpts; jfr Äfshult
nedan ock öfversikten (II, s. 45).
Jfr Ältamåla.
Å kartan skrifvet Eftsjon, Efshult, Eften.
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Ämän, fsv. Em. Egendomligt nog står emellertid vår å i förbindelse med ett vattendrag, inrars namn — på grund af äldre former
— synes böra härledas ur detta öm, nämligen Emmaån i Bo sn
Nke ock Hällestads sn Og., hvilken jag under Enimeru på sätt
ock vis med fog betecknat som en annan å än den nyss nämnda.
Det tycks nämligen vara denna å som i Erik XIV:s nämnda
dombok s. 88 åsyftas med namnet Ema(qvarn) 1563, jfr gårdnamnet Emma i Bo sn.
Ämmen 1 (GS 2 Ö 33), liten sjö i Snaflunda sn, Sundbo hd
Nke. Namnet innehåller knappast, såsom under Emmern antagits, stammen åm- i ömber 'dimma', utan snarare den under
Årnmelången omtalade åni-; jfr t. ex. de från grannsocknen Lerbäck uppvisade fsv. älfnamnen Ärna ock Ärna.
Ämmern äm4mern (Ämmern Broocman 2: 41 [1760], Hermelin 1810, GS 3 Ö 35; Ämmarn Broocman 2: 46 [1760]; Ommern Lotter c. 1750, säkerligen tryckfel), lång, smal sjö i Kättilstads sn, Kinds hd Og. Namnet har under Emulera härletts
ur ett fsv. "Ember, isi. Eimr, af fsv. ömber m. 'dimma'. Jag
är emellertid nu snarast böjd att äfven här se akcentförskjutning ock utgå från ett fsv. *Ärair, afledning af den nyss (under
Linnen) omnämnda stam åm- i sv. dial. åmme m. 'ånga, imma',
som utförligt omtalas under immelången ock som äfven ingår i
det där omtalade fsv. älfnamnet Äma.
Fsv. Imp(n)ir. Efter allt att dömma är, synes mig, den
första leden i det bekanta fsv. slottsnamnet 2Empnisho1m ett
sjö- eller viknamn. Det omnämnes bl. a. år 1393 (ifimpnisholm)
ock 1400 (Emnisholm)2, ock slottet var enligt Styffe Un., s.183
(i noten) troligen beläget vid gården Ämm, som ligger vid Amåns utlopp i Östersjön i Mönsterås sn, Stranda hd Klm, eller
åtminstone vid Ämån. Namnet är en affedning af fsv. Em,
Ämån; i fråga om sjönamn o. d., som medelst suffixet -nir afletts af älfnamn, se utförligare under afd. II, s. 19. Om härledningen af Em, Ämån, se Emmern.
Åmten (i regel skrifvet Emten, hvilken stafning här ej
citerats).
1) äm4ten (enl. uppgift) Kråksmåla sn, Hanbörds hd Kim.
Uttalet är mig obekant.
SRP nr 2689, Styile Un.2 s. 183 not 4.
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äm4ten (GS 3 Ö 36) Hycklinge sn, Kinds hd Ög.
tixdten2 (Hermelin 1818, GS 4 Ö 36) Locknevi sn, S.
Tjusts hd Kim. : Ämte. Att dömma af gårdnamnen Ytterhult,
Ytterbo har sjön äfven burit namnet Yttern.
Öfre, äm3ten2? (GS 4 Ö 36) i samma sn : Ämtebo.
äm3ten2 (Hermelin 1818, GS 4 Ö 36) Dalhems sn, N.
Tjusts hd Kim. : Ämtöbolm, hos HERMELIN skrifvet Emteholm.
Denna gård skrifves år 1379 2Emta (SRP nr 1455), 1383 2Empta
(SRP nr 1938) ock 1411 Amto (SD NS 2: 397).
äm3ten2 (GS 1 Ö 35) iggby o. Öglunda s:nar, Valle
hd Vg.
7)1 (Hermelin 1810, GS 3 Ö 35). mellan Kättilstads sn,
Kinds hd, o. Åtvids sn, Bankekinds hd Og. : Ämtenäs.
äm4ten (Hermelin 1810, GS 4 Ö 35) Gusums sn, Hammarkinds hd Og. : Ämtöholm.
äm4ten (GS 4 Ö 35) Ö. Ryds sn, Skärkinds hd Og.
10)1 (GS 4 Ö 35) Gärdserums sn, N. Tjusts hd Kim.
11-13) äm4ten (St., S., V. Emten GS 2 Ö 34) Tivedens
sn, Vadsbo hd Vg. : Ämtetorp.
äm4ten (Hermelin 1810, GS 3 Ö 34) Hällestads sn, Finspånga läns hd Og.
äm4ten (GS 3 Ö 34) d:o.
äm4ten (Lex. 7: 47 samt enl. uppgift) Tjällmo sn, Finspånga läns hd Og. : Ämta.
äm4ten (GS 4 Ö 34) Simonstorps sn, Bråbo hd Og.
äm4ten (Fernow s. 18 [17731. samt enl. uppgift) Visnums sn, Visnums hd Vrml.; å GS 2 0 33 kallad Ämtsjön.
Norra, Mellersta o. Södra, äm3ten2 ((smitt) (M. Dahl
Carlsk. Sockn 17792, GS 2 Ö 33 o. 32) åtminstone delvis inom
Karlskoga sn, Karlskoga bärgsl. Vrml.
äm3ten2 (ielyttV) (Lotter c. 1750, GS 1 Ö 32, 2 Ö 32),
icke obetydlig sjö i Lungsunds sn, Filipstads bärgsl. Vrml. :
Ämterud.
Nordväst om Lungsunds sn finnes enl. uppgift en annan
sjö med samma namn; närmare detaljer äro mig obekanta.
äm8ten2? (GS 2 Ö 32) Bjurtjärns sn, Karlskoga bärgsl.
Vrml. : Ämterud, Ämtheden, Ämtefalla, Ämten, väl samma
Uppgift om uttalet har ej erhållits.
Norask. ark. 2: 406.
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gård som år 1642 skrifves Empter l. Ämterud ock Ämtefalla
ligga rätt långt från sjön, men denna har i äldre tider tydligen
haft mycket större utsträckning än nu.
23) 2 (Hermelin 1803, GS 2 Ö 32) Nora sn, Nora bärgsl.
Vstml. : Ämtaboda.
24) Stora 0. Lilla, äm4ten (GS 1 V 31, Cederström Vrml.
fiskev. nr 1422) Eda sn, Jösse hd Vrml. : Ämterud.
25) 2 (Hermelin 1808, GS 1 V 31) Gunnarskogs sn, Jösse
hd Vrml. : Ämtenäs.
26) 2 (GS 2 Ö 31) Grythytte sn o. bärgsl. Vstml.
27) 2 (GS 3 Ö 31) Skinnskattebärgs sn o. bärgsl. Vstml.
28) äm4ten (enl. uppgift) Ekshärads sn, Älfdals hd Vrml.
För öfrigt nämner jag i detta sammanhang: Ämtsjön (GS
3 Ö 40) : Älmteryd, Ä1mtemå1a 3 Lösens sn, Östra hd Blek.,
vidare Ämthyttesjön (GS 3 Ö 31) : Ämthyttan Skinnskattebärgs sn Vstml., Ämtervatten (GS 1 V 36) Östads sn, Ale hd
Vg., Ämtvikssjöarna (GS 4 Ö 33) : Ämtvik, vrml. älfnanmet
Ämtan (Fernow s. 11 [1773]), om hvilket senare mera nedan.
Det är tydligt, att i några, men ingalunda alla fall den
här afhandlade stammen Ämt- utgår från ett kmt- ock sålunda bör sammanställas med sjönamnet Älmten, hvilket innehåller fsv. *celpt- 'svan', isl. elptr ock sålunda icke får skiljas
från Älten o. s. v. Det bästa beviset härför är Ämtsjön (GS
3 Ö 40), vid denna ligger en gård, hvars namn år 1671 skrefs
Elmbtemåhle; jfr t. ex. nsv. Ämterud = fno. /E1ftruä 4 ock se
närmare Ilmten. Man kunde äfven erinra därom, att kmten 1
af HERMELIN skrifves Emten samt att i no. åtskilliga med eptr
sammansatta ortnamn nu innehålla en stam Emt-5.
Men säkert tycks vara, att icke alla hithörande namn
så böra förklaras. I första rummet framhåller jag det fsv.
gårdnamnet /Em(p)ta, som bildats af Ämten 5. Vidare må påpekas, att det vrml. sockennamnet Ämtervik tydligen har sitt
ursprung i den gamla benämningen å den vik, där älfven Äratan infaller 6. Men detta namn skrifves år 1397 Emptervik7
Norask. ark. 2: 775.
Uppgift om uttalet har ej erhållits.
Se närmare under pynten.
4) Nor. Aisl. gr.3 s. 153.
5) Rygh NG Indl. s. 49.
6) Jfr Fernow s. 299.
7 ) Styffe Un.2 s. 152.
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äldre Ämptarvik : älfnamn *Ä.m(p)t, gen. *Ämptar; ock det kan
icke antagas, att ett celpt redan vid denna tid utvecklats till
tleMt. Än vidare synes det i, HSH 29: 80 (1554) anförda Emteooss förutsätta ett härmed samhörigt vattendragsnamn. Häraf
framgår, att en del af vattendragsnamnen på Amt- icke utgå
från ett äldre Älpt -->- Älmt, ock det är t. o. rn. troligt, att de
flästa tillhöra denna grupp. Stammen kan vara ömt-, ömat-,
amt-, am(x)t- m. m. Ej häller kan det bestämmas, om t tillhör grundordet eller är sjönamnsafledning såsom t. ex. i Multen 2. Hurusomhälst torde rotsläktskap bestå med no. ama
'drifva m. m.', sskr. amas 'andrang, ungestilm m. m.', i afljudsförhållande till f ht. emiz, emaz 'flitig', isl. folkslagsnamnet
Iamtr o. s. v.1 I öfrigt anbefalles detta intressanta namn i
namnforskares ock etymologers åtanke. Jfr Jämtaren (<-- i Ämtaren?). — Namnet synes, att dömma af gårdnamnen, i fsv. tid
i allmänhet ha varit en n-stam.
Ångaren (Endgarn Broocman 2: 310 [1760]; Ängarn Widegren 2: 3 [1818], Tham Link. ss: 40, 728) V. Husby sn, Hammarkinds hd Og., äfven 2 — ock numera uteslutande — kallad
Venasjön : Vena (vanligen skrifvet Hyena). Namnet är väl
identiskt med det no. sjönamnet Engeren, hvilket omtalas af
Rygh NG 3: 367. Åtminstone den svenska sjöns nuvarande form
ger anledning till den förmodan, att namnet afletts af stammen
ang- 'trång' i isl. 2ngr, ongr, got. aggwus, flit. engi o. s. v.,
hvilken möjligen också uppträder i Ångsjön samt — med annat
afljud — i Yngaren. Bildningen vore fullt identisk med den i
fsv. Brcengir (se Brängen), *Beellir (se Minen), Lyghnir (se Lygnern), *Leeghir (se Lägern), fno. Lfrsir o. s. v. — Mindre sannolikt, men lika fullt väl möjligt är, att i sjönamnet sv. äng, fsv.
ceng, ist. eng f. 'pratum' ingår. Detta ord föreligger säkert i
åtminstone de flästa af följande namn: Ängsjön3, Ängtjärn 4
samt kanske också i det j tl. sjönamnet Anjan, hvilket enl. uppOm denna ordgrupp se närmare Persson Wz. s. 147, Nor. Urg.
lautl. s. 52, Hellqu. Ark. 14: 5 ock där citerad litteratur.
Redan på BaoocmANs tid.
GS 1 V38, 1 Ö 37 2 ggr, 4Ö36, 1 V35, 2 Ö 32, 1 V
31, 3 Ö 31.
GS 1 V32 2 ggr, 2 V 32,2 Ö31 2 ggr.
50
Sv. landsm. XX. I.
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gift motsvarar ett riksspråkligt ängarna 1. *ängorna. Jfr hvad
af Modin Sv. lm. XIX. 2: 243 yttras om det härjedalska sjönamnet Ängersjön. I fråga om betydelsen bör Vångaren jämföras.
Se äfven följande namn.
Ängen (Hermelin 1808), lång, smal sjö i Gräsmarks sn,
Fryksdals hd Vrnal. : Ängen. Sjön tycks nu kallas Ängsjön
(GS 1 V 31). Med afseende på tydningen föreligga samma möjligheter som i fråga om Ingarn.

Änten.
1) än4ten 1. enligt annan uppgift än3ten2 (Hermelin 1818

[E-], GS 3 Ö 37), liten sjö i Målilla sn, Aspelands hd Blm.
Äntsebo.
2)1 (Gran s. 507 [1754], GS 3 Ö 312), liten sjö i Gunnilbo
sn, Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml.
Namnet' är möjligen en omljudsform till Anten.
Ärfven, Stora o. Lilla, numera Storärfven sto3rär2ven ock
Lillärfven iil3lär2ven (Örven General Landkort öfv. Vg. o. 1688,
Hermelin 1808; Erven Lex. 2: 85, Ärfven GS 1 V 34) Dalskogs
m. fl. s:nar, Nordals hd Dalsl. Namnet vill man gärna sammanhålla med det namn, antagligen *Erilr, som en gång burits af
den fjordarm i Vikebygd, Sondhordland, vid hvilken gårdarna
Erve ock Ervesvaag äro belägna3. Båda vattendragen äro långa
ock smala. Fno. *Erik innehåller sannolikt en atiedning af fsv.
arv f., isl. 2r, gen. rvar f. 'pil', motsvarande ags. earh ock
arwe, eng. arrow; jfr got. arhwazna ds. Namnet hade alltså
afseende på formen ock vore i fråga om betydelsen närmast
jämförligt med sjönamnen Nälen, Spaden, Spiken, Spjuten,
Svärden o. a. Som emellertid i vårt sjönamn de älst uppträdande formerna ha ö i stammen, bör man hälst utgå från en
stam Orv-. Denna kunde direkt ha utvecklats ur ordet arv (e)
med bevarat n-omljud såsom åv. öl, da. bom o. s. v. I detta
sammanhang erinras äfven det i Helgakv. Hund. omnämnda
9rvasund (se Bugge Helgedigtene, ss. 131, 189), lifversättning af
Om uttalet har ingen uppgift lemnats.
Dock är trycket här otydligt
Rygh Stud. s. 51. Rygh Elven. s. 43 anför det svenska sjönamnet i samband med no. Ervedalsvand, som med tvekan ställes
till erv 'järf'.
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Strölasund, Stralsund. — Möjligt är dock äfven, att namnen
äro besläktade med Järfveln ofvan.
Arken, se Järken.
Ärr är4r (Err Lotter e. 1750, Lignell Dal 1: 6; Ärran
Tuneld s. 207 [1741]), icke obetydlig sjö i Fröskogs sn, Tössbo
bd Dalsl., nu äfven kallad Ärrsjön (GS 1 V 33). Tillräckligt
gamla former saknas, för att man med någon tillförsikt skulle
våga att yttra sig om namnets härledning. Emellertid tillåter
jag mig framkasta den tanken, att ordet innehåller en motsvarighet till ags. eorre, yrre 'vredgad' : germ. stam ers- i got.
airzeis, fht. irri o. s. v.; jfr sskr. irasyilti 'vredgas, är illasinnad'. En snarlik betydelse uppträder i sjönamnen Båfven,
Drögen, Illern, Låkan, Trätten o. s. v.
Samma sjönamn ingår väl äfven i Erra mosse Hisna sn
Vg. (Lindskog 5: 282).
Artingen 1. Artingen är3tigen2 (a-).
(Artingen Lindskog 5: 315 [1816]; Ärtingen GS 1 V
36) Fröstads, Bredareds m. fl. s:nar, Vedens hd Vg. : Arta.
Sjön har djupt, rent ock klart vatten samt vackra, bärgiga
stränder.
Ogan med ake. 2. (Tuneld s. 207 [1741, med E-], Hermelin 1808, GS 1 V 33) Ärtemarks sn, Vedbo hd Dals'.
En ledning vid behandlingen af detta namn gifva oss de
bevarade gamla formerna af sockennamnet Ärtemark. Att nämligen detta etymologiskt sammanhänger med Ärtingen 2, är
höjt öfver allt tvifvel. Jfr af öfriga analoga fall de likaledes i
Dals]. förekommande sjönamnen Töcken : Töcksmark, vidare
Edslan : Edsleskog, inimmen : Ånimskog, Östen : Östevallskog. Ärtemark skrifves år 1334 Aretamarkh, år 1531 Artamark. Efter vanliga analogier ingår i första leden genitivstammen af sjöns gamla namn. Afledningen -ing har sålunda tilllagts i senare tid såsom i sjönamnen Hissingen, Ripplingen,
Vinningen, Ysningen m. fl. samt — efter hvad det synes —
äfven i Ärtingen 1 (se ofvan). Om den ofvan angifna namnformen från 1334 är riktig, skulle alltså sjön ha hetat *Areti
I. dyl. Detta namn gör emellertid med sin mellanvokal ett
allt annat än svenskt intryck. Jag antager, att här föreligger ett lånord, motsvarande fsax. amt, fht. arua, erezi 'brons,

790

HELLQUIST, SJÖNAMN.

XX. 1

koppar' (ty. erz), hvilket äfven 1 ingår i sv. örtug, isl. Meg,
fgutn. ertaug. Detta ord är själft ett germanskt lånord, om
hvilket för öfrigt hänvisas till Kluge Et. wb.6, Schrader Reallex.
under erz. Mitt antagande stödes i någon mån däraf, att det
fhty. ordet uppträder i flera ortnamn såsom Aruzzapah, Arizpereh, Erizzebrueeun, Arezgrefte 2. Om anledningen till namnet har jag intet att meddela, men erinrar om ock hänvisar
till Erlången, Järken, Järnlunden, Malmen samt de under Kopparen omtalade sjönamnen Koppartjärn.
Om Ärtingen 1 bör förklaras på samma sätt, kan ej afgöras. Det är närmast aflett af stammen i gårdnamnet Arta,
som ju själft kan innehålla ett sjönanin utan denna afledning
(jfr Loka : Loken, Vira : V'iren 0. s. v.) ock möjligen utgår
från ett äldre *Alpta (: alpt 'svan').
1 några sjönamn synes sv. ärt(a), fsv. Cert ingå, nämligen
i Ärtasjön (GS 1 V 36), Ärttjärn (1 V 37), båda i Vg. Dock
kan här föreligga samma utveckling af en stam celpt-, som
ingår i no. Ertwik af äldre /Ertwilk jämte Eltwigs ock väl äfven
i sjönamnet Ert Aggershus. Ärtesjön vore sålunda identiskt
med Ältasjön (se _liten), Älmtasjön (se 'buten), jfr Altasjön
se Alten : isl. Qipt, fsv. alpt).
Åsen.
(GS 3 Ö 37) Virserums sn, Aspelands hd Klin. : Asjögle.
Sjön kallas emellertid icke Åsen, utan Äsjön.
i sammansättningen Oppäsen (jämte Oppåsen).
En sjö Asen finnes äfven i Norns sn Dalarna (GS 3 0 30).
Åtminstone Oppäsen synes vara en afledning af sv. ås, fsv. ås,
isl. fiss. På samma sätt har gården As i Julita sn Sdnal. fått
sitt namn af den ås, som enligt Tham Nyk. s. 336 stryker förbi
gården. Det må också anmärkas, att Äsen 1 är belägen i det på
bärgåsar rika Aspelands härad, hvilket i fsv. hette Asboland
ock sålunda själft innehåller samma ord (»åsboarnas land»; jfr
med afseende på bildningen Ångermanland, »ångermännens, vikmännens land» o. s. v.); dock finnes i sjöns omedelbara närhet
ingen betydligare ås, men dess stränder äro delvis branta. Det
Liden hos Nor. Aschw. gr. §§ 59,7, 62,2, 65,1; Pipping Gott.
stud. s. 127.
Förstem. 2: 104.
3) Rygli NG- 1: 169.
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är i öfrigt möjligt, att lisen 1 har ett helt annat ursprung än
från sv. ås.
Äskiln äs3kil2n 1 (Gran s.502 [1754]) Västanfors sn, Norbärgs bärgsl. Vstml.; å GS 3 Ö 31 kallad Eskilsjön. Då sjön
är belägen i Vstml., där sådana sjönamn som Asmund ock Ingfasten uppträda, finnes intet skäl att betvifla, att namnet innehåller fsv. personnamnet Äskii. Snarast har det uppkommit
genom ellips ur Äskilsjön.
Ätran, älfnamn, se Ettern.
Axen, se rtjen.

Öbjörken ö3björ2ken 1. (numera mindre ofta) öj3björ2ken
(Öjbjörken Hermelin 1801, GS 3 Ö 31) mellan Åkerbo, Snäfringe o. Skinnskattebärgs h:der Vstml. Första leden är fsv.
Öla, gen. pl. till 0 (se Öjaren). I närheten ligga Stora o. Lilla
Björken, Fet-, Myrbjörken. Om senare leden se Björken.
Öbälen, af allmogen uttalat »öbäern» (Öbälen GS 4 Ö 37)
Hjorteds sn, S. Tjusts hd Klm. Sjön är omgifven af bärg ock
skogsmark ock delvis ganska djup. Ungefär 5 kilom. från sjön
ligger en mindre gård, Bälö, hvars namn väl sammanhänger
med sjönamnet. Första leden är tydligen sv. ö, fsv. 0, isl.
hvilket ord är ytterst vanligt i svenska sjönamn (se Öjaren).
Endast en mindre ö finnes i sjön; men detta utgör intet hinder
för att ordet ö ingår i namnet. Man har nämligen exempel på
att sjöar med blott en enda ö eller holme kallats Ösjön 1. dyl.
Senare leden är svår att bestämma, då äldre former alldeles
saknas. Det är sannolikt, att den har en betydelse analog med
den, som uppträder i namnet å den närliggande Skrikegallen,
ock alltså hör till den onomatopoetiska roten bhel i sv. dial.
bjäla 'gråta, jämra sig o. s. v.', isl. Bell 'bölaren', hvaraf Uren
sjönamnet Bjälmen är aflett. Jfr för öfrigt t. ex. Galmaren, Jälmaren, Karmen, Tjutingen, Tinen. — I detta sammanhang må
erinras om det fno. gårdnamnet Beelis(h)eimr, nu Blesum, hvars
första led Rygh NG IV. 1: 71 lemnar oförklarad. Tillåta månne
naturförhållandena att här antaga ett sjönamn *Beelir, motsvarande senare leden i Öbälen? Jfr Blekhem : fsv. sjönamnet
*Blöke (se Bleken 2).
1)

Uttalsuppgiften är ej fullt klar.
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Fsv. Öerer, se Ökern.
Ödevaten. ö3deva2ten (GS 3 Ö 39), icke obetydlig sjö i
Vissefjärda sn, S. Möre hd Kim. : ödevata, ödevatsmåla. Med
afseende på senare leden, som betyder 'vattnet', se Vata. Förra
leden innehåller fsv. ope, sv. öde, eller sbst. öpe n. 'öde, förött
tillstånd', motsvarande isl. adj. au.5r, got. au:ps (1. aupeis?), fht.
ödi ock isl. sbst. 03r5i, fht. ödi. Då Ödevaten ingalunda lider
brist på öar, kan man knappast tolka namnet såsom betydande
'den på öar blottade, ödsliga sjön' 1. dyl., utan snarare betyder det 'sjön borta i öde- eller vildmarken'. I alla händelser
bör det sammanhållas med Ödesjön (GS 3 Ö 36 2 ggr) samt
Ödingen, sannolikt äfven med Önen
*ÖDn-); jfr Örken, Östen.
Odingen ö3digen2 1 (Hermelin 1818, GS 4 Ö 36) Törnesfalla sn, S. Tjusts hd Kim. Sjön har många öar. Namnet
bör tolkas som föreg. Med afseende på bildningen jfr Grytin.
gen, Vallingen 0. a.
Öfden öv4den 2 (GS 2 Ö 39) V. Torsås sn, Allbo hd Smål. :
Öfverhult. Att dömma af gårdnamnet är d af suffixal natur; jfr
fsv. FygliPir, nsv. Alden, Tagden, Ygden. Snarast ser det ut, som

om här förelåge en yngre utvidgning af ett äldre sjönamn *Ovir
1. dyl. För öfrigt är det i saknad af äldre former ytterst vanskligt att yttra sig om härledningen. Man kan tänka sig, att
namnet bör sammanhållas med Öfvern ock där anförda sjönamn (: sv. adv. «vor) samt sålunda har afseende på läget.
Å andra sidan är det möjligt, att i Öfden, Öfvingen is!. såfr
'hetsig, häftig, våldsam' ingår. I så fall kunde i viss mån Leken,
Svarfvaren, Svinnaren jämföras.
Öfvergifvaren ö3verji2varn (Örgifvaren Lotter c. 1750, GS
3 Ö 34; Örgäfvern Landtm.-cont. charta öfv. Sdml.; Örgifvern
Tham Link. s. 44) Risinge sn, Finspånga läns hd Og. Namnet
uppföres här på grund af den bestämda uppgiften, att det uttalas ö3ver-, ej ö3r-. Emellertid visa såväl de äldre formerna
som en jämförelse med Öregifven, att man har att utgå från
ett Ör-, ock det är sannolikt, att detta uttal ännu kvarlefver bland allmogen, ehuru min meddelare icke hade sig
Uttalas enligt uppgift icke dingen.
Enligt två uppgifter med akc. 1. Dock framgår det ej fullt
säkert af dessa, om stamvokalen är kort eller lång.
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något bekant därom. Då ett Örgif- uppträder i namnen på
två i vitt skilda trakter belägna sjöar, är det troligt, att de
båda sammansättningslederna begreppsmässigt sammanhänga
med hvarandra. Af denna anledning bör man kanske snarast
akceptera den af Rygh NG 2: 291 framställda förklaringen af
de båda svenska sjönamnen, enligt hvilken första leden vore en
motsvarighet till isl. adj. Qrr 'gifmild' ock betydelsen alltså
'den, som gifver rikligt fiske'. Annars ligger ju närmast till
hands att härleda namnen från det ör 'grus o. s. v.', isl. aurr,
som ingår i Ören ock där anförda namn, ock för denna härledning talar i sin mån formen Öre-. I senare leden kunde ingå
ett ord med betydelsen 'gap, gapande; klyfta 1. dyl.', i hvilket
fall den vore att föra till isl. adj. gifr 'glupsk' (= ags. gifre
'glupsky, hvaraf hund- ock jättinnenamnet Gifr. Hit hör väl
äfven (med annat afljud) ty. geifer 'dregel', hvars ursprung
Kluge Et. wb. anser vara dunkelt. Den germ. stammen gibförhåller sig sig till sv. gipa som t. ex. mht. wifen 'svinga' till
fht. mht. wipf 'rask rörelse'. Likbetydande ock på långt håll
besläktade (: ghi 'gapa') vore alltså Gillen, Gimmen, Ginningen; jfr äfven Gapen, Glupen, Gåpen, Klysan, Klämmingen o. a.
Öfvermon ö3vermo2n (GS 1 V 37), liten sjö i Torestorps
sn, Marks hd Vg. Om första leden se Öfvern, om den senare
Lennon.
Öf.vern kallas å GS 1 V 31 ock Cederström Vrml. fiskev.
1157
en liten sjö i Mangskogs sn, Jösse hd Vrml.; enl. C.
nr
skulle den också heta Öfversjön. Af allmogen benämnes emellertid sjön Ivern, å3ver2n (va"); det af C. angifna namnet
Öfversjön lär icke användas. Strax bredvid i öster är Baksjön
belägen. Det synes ligga närmast till hands att antaga, det
namnet Ivern liksom Baksjön har afseende på läget: det skulle
då vara aflett af stammen of- i fsv. (nsv.) ovan, fsax. obar 0. s. v.,
fsv. yver 'öfver'; men jag vet ej, om målets ljudlagar tillåta
denna härledning. Adv. öfver ingår i många svenska sjönamn,
t. ex. Öfvermon, Öfver-, Öfre-, Öfrasjön 2, Öfver-, Öfratjärns,
Fjqlsvinnsmål, Bucige se Norr. fkv. s. 345.
GS 1 V 38, 3 t'OP 37, 3 ö 35, 2 V 34, 3 ö 34, 5 Ö 32,
1 ö 31.
GS 1 Ö 32, 1 V 31 2 ggr, 3 ö 31.
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Öfragöi (GS 3 Ö 40). Jfr med afseende på betydelsen Fjärsten,
Idelingen, Nedingen, Nästen, Uppsalen, Yttern.
Öfvingen ö3vig2gen 1. möjl. osvigen2 (Öfingen Lotter c.
1750; Öfvingen Wieselgren 3: 263; Öfringen GS 2 Ö 38, Ny
Smål. beskr. under Asa), icke obetydlig sjö i Hultsjö sn, Västra
hd Smål., nära sjön Myingen. Beträffande härledningen gäller,
hvad som sagts om sjönananet Öfden. Dock är jag snarast
böjd att sammanhålla namnet med sjönamnet Nedingen, i hvilket fall det syftar på läget ock innehåller en afledning af den
stam of-, som ingår i fsv. ovan, over, isl. prep. of 'öfver' o. s. v.
Den fsv. formen har i så fall lytt *Yvinger. Andra sjönamn
med liknande betydelse äro Melingen, Oppäsen, Utlången,
Yttorn. Af utländska vattendragsnamn erinrar jag särskilt om
f ht. flodnamnet Obringa, Ptol. 'Opptyya, början af Öfre Rhen
(Förstena. 2: 1426), hvilket är bildat af fht. ubar 'super' 1. obaro
'superior' ock sålunda med afseende på både stam ock bildning
kommer vårt sjönamn nära.
Öga-, Ögnatjärn, Ögsjön, se Oxögat.
Ögeln, se Öjeln.
Öjaren öj3jar2n.
(GS 2 0 38, Ny Smål. beskr. under Söraby) Tolgs ock
Söraby s:nar, Norrvidinge hd Smål.; nu urtappad.
(-[e]n Broocman 2: 714 [1760], Hermelin 1810, GS 3 Ö
35) Malexanders sn, Göstrings hd Og.
(Radloff 1: 172 [1804], GS 6 Ö 30), två mycket små
sjöar i Hargs sn, Frösåkers hd Uppl.; ofta i plur. Öjarna. •
En stor ock örik sjö vid namn Öjaren finnes äfven i Gästrikland mellan Ofvansjö ock Valbo s:nar. I Norge förekommer det
etymologiskt identiska 0ieren. Ett motsvarande sjönamn synes
ingå i fsv. i Olarsbodhum (SD 4: 390 fr. 1334), nu Örsbo i Skuttunge sn, Bälinge hd Uppl.; gården är belägen vid en myr. I så fall
hade redan vid denna tid en ia-stam *0(i)ir, gen. *Olis kunnat
ombildas till *Oiar (med radikalt r); jfr Hallarso (1440) : Rallaren ock se Jälmaren, Mälaren. Namnet, motsvarande ett isl.
Oyirl ock etymologiskt identiskt med sjönamnet Öjen, är naturligtvis en afledning af sv. fsv. ö, isl. oy 'insula' ock syftar på
att i sjöarna en eller flera öar förekomma; dock skola i Öjaren.
) Se t. ex. Rygh NG 2: 241.
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3 (Öjarna) öar alldeles saknas. Hit höra för öfrigt sjönamnen
Öbjörken, Öbälen, Öje- 1. Övättern, Ökalfven, Ölången, vidare
Öja-, Öjesjönl, Öasjön2, Ösjön3, Ötjärn4, fno. Oyjavatn (Rygh
NG 2: 241). Ett Öjungen ingår sannolikt i sjönamnet Vadju.ngen
*Vad-öjungen); jfr äfven Yngen 2, för hvilket namn man har
anledning att utgå från ett äldre *Öingen, motsvarande det vanliga no. sjönamnet Oingen, eller med annan afiedning Oiangen.
I fråga om betydelsen erinras om sjönamnen Holmen ock där
anförda namn.

Öjbjörken, se Öbjörken.
Öjeln öj3je12n (Yglen Lotter e. 1750; Ugglen Hermelin
1818; Ögeln GS 3 Ö 37) Hässleby sn, S. Vedbo hd Smål. På
grund af formväxlingen torde det vara föga lönande att söka
efterforska namnets härledning. Om man utgår från den hos
LOTTER angifna formen, bör man sammanställa namnet med no.
älfnamnet Ygla 2. Det synes vara en afiedning af ett adj. motsvarande isl. ,.gr 'bister o. d.' eller något af de under Ygden,
Ygglingen anförda orden. Jfr med afseende på betydelsen t. ex.
Låkan, Farsen. Bildningen vore densamma som t. ex. i
sjönamnen Frillen, Hummeln o. s. v. För öfrigt må nämnas,
att i Norge finnes en sjö Ögleren Buskerud; vidare att en gård
i Hyena sn, Aspelands hd Kim., år 1447 kallades Ygelshulte6,
enligt Vadst. kl. jordeb. s. 126 skulle härmed troligen gården
Älghult åsyftas. Emellertid synes det mig ligga närmare att
identifiera namnet med Igelhult, likaledes i Hyena sn, hvilken
gård är belägen vid en liten sjö, hvars namn sålunda kunnat
vara identiskt med det här behandlade. I så fall har man väl
ock att hit föra fsv. Yggelsthorp (1357)7, 1447 skrifvet Yghelstorps, nu Öggestorp, socken i Tveta hd Smål.
Med afseende på j-formen jfr ä.-nsv. ock sv. dial. ojar 'öar'
samt t. ex. fsv. Oyaby (1331 enl. SD IV), nu Öjaby Stnål. Namnet
uppträder å GS 2 Ö 40 4 ggr, 1 Ö 39, 2 Ö 39, 3 Ö 38 2 ggr, 1 Ö
37, 1 V 36 2 ggr, 2Ö 35, 4 Ö 35, 1 V 32.
GS 2 Ö 40, 2 Ö 36.
GS 3 Ö 40, 1 V 37 2 ggr, 4 Ö 37, 3 Ö 36 3 ggr, 2 Ö 35,
3 Ö 35, 2 Ö 34 : Ösjö, Ösjönäs, 1 V 32, 2 Ö 31, 3 Ö 31 : Ösjötorp.
GS 1 V 32, 2 Ö 32, 1 ö 31, 3 Ö 31.
Rygh NG 3: 346, Elven. s. 302.
1466 Ygelhult, 1480 Yggilhult ock 1500 Öghilholt.
8) Vadst. kl. jordeb. s. 90.
Styffe Un.2 s. 171.
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Öjen örben (Lotter c. 1750, GS 3 Ö 39), icke obetydlig sjö
med många öar i Hofmantorps sn, Konga hd Smål. : Öjerslyeke. Om detta gårdnamn är riktigt återgifvet, har sjön i
äldre tider hetat *0(1)ir, ock namnet är sålunda etymologiskt
identiskt med Öjaren. Den enstafvighetsakcent, som nu enligt
uppgift tillkommer namnet, beror i alla händelser på yngre ombildning. — En sjö öjen uppges af Tuneld III. 7: 80 (1792)
äfven från Njurunda sn, Medelpad ock i Dipl. Dalek. Reg. från
Dalarna; den senare synes dock i äldre tid ha kallats Öyesiö.
Oj-, Öjevättern, se Övättern.
Ökalfven ö3kai2ven (GS 3 Ö 39), liten sjö vid sydöstra
ändan af sjön Nätterhöfden, Sillhöfda kapellförsamling, Medelstads hd Blek. Om förra leden se öjaren, om den senare lialfven.
Ökern (timer, hdskr. L: Öker, Q: öere enl. Schlyt. VOL
s. 291; Ökeren General Landkort öfv. Vg. o. 1688; Ökern
Landtm.-cont. karta 1781, Schlyter VOL s. 570, Rydqv. SSL
2: 282), den sjö i Vings, Tvärreds ock Äspereds s:nar, Ås hd
Vg., som nu kallas Turken ock Tolken (se Tolken 2).
Ett sjönamn Ökren från Bohuslän förekommer äfven å
Burei karta »Gothia», aftryckt hos Blaeu 2: 29-30 (1663). Till
ledning för kommande forskare har jag rörande det västgötska
sjönamnet att meddela följande detaljer. Det är då att märka,
att man icke alltför mycket bör förlita sig på hufvudhandskriftens former, då fråga är om sjönamnen. I flera fall är bevisligen hdskr. L att föredraga, så har denna den riktiga formen
Brcengir, hufvudhdskr. den omöjliga brangiri (se Brängen), hdskr.
L ger oss namnet Strwknie, där hufvudhdskr. anför ett likaledes
orimligt seryutui (se Stråken). Jag är därför böjd att gifva det
i L uppträdande Öker företrädet framför hufvudhdsk. öererl.
Hvad detta namn, isl. *ökir, *Oykir eller *Aukir, betyder, återstår visserligen att söka utröna. Om en stam Ok- i svenska
sjönamn se under Oklången. En stam Auk- är mig från no.
eller isl. vattendragsnamn alldeles obekant. Man kunde emellertid tänka på sammanhang antingen med gr. wir; 'glans, stråle',
hvarvid de under III, s. 75 anförda talrika betydelseparallellerna vore att jämföra, eller kanske snarare — då å germansk
1) I vissa fall har dock hufvudhdskr. utan tvifvel riktigare former,
så lyniendi mot L:s Linnwndi; se Lonen.
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botten andra släktingar till detta ord icke äro uppvisade —
med isl. anka, sv. öka, hvarvid Växaren kanske borde jämföras.
Namnet skulle i så fall syfta på någon hos sjön förekommande
benägenhet att vid vissa tider på året tilltaga i omfång ock
kvantitet; jfr det under Ymsen refererade uttalandet af RYGH om
no. vattendragsnamn, som kunna utgå från fno. frmiss. — Därest
Okrer är den äldre formen, böra med afseende på bildningen
fno. fjordnamnen Lygrir, Lykrir (Rygh Stud. ss. 51, 58) ock
fsv. *Mukrir (se Nöckeln) jämföras. Skulle värkligen namnet
vara rotbesläktat med co:.yi, stämde det med Lygrir ock Lykrir
äfven i fråga om betydelsen (se Lyren).
Ölen 1. Öln.
1) &in (ön) (Ölen Hermelin 1803; Ömn GS 2 Ö 34) Askersunds sn, Sundbo hd Nke.
2) 64.21 (4», 2,5rn» 1) 1. ö3len2, säkerligen af allmogen uttalat med kakuminalt 1 (Ööln handl. fr. 16872; Öhln Dahl Carlsskoga Soehn 17793; Ölen Hermelin 1803, GS 2 Ö 33), lång ock
smal sjö mellan Lekebä,rgs hd Nke ock Karlskoga bärgsl.
Vrml. : Ölsboda 1. Ölsbo, Nysunds sn Nke, år 1687 skrifvet
Ölseboda 4.
3) Samma namn har äfven burits — ock bäres kanske
ännu — af Ölsjön (GS 4 Ö 32), liten sjö i Husby sn, Ö. Rekarnes hd Sdml.; jfr nämligen namnet å den vid sjön liggande
gården öi.n.
För öfrigt erinras om Ölsjön (GS 4 Ö 32, 3 Ö 31 Vstml.).
Från Norge (Kristians amt) omtalar Rygh 1•TG IV. 1: 102 en älf
01a (med tjockt 1 ock ake. 2). Jag anser mig ha goda skäl
för det antagandet, att man har att utgå från ett fsv. sjönamn
*Mir. Att här la-stam förelegat, framgår nämligen genom en
kombination af den hos Ölen 2 uppvisade tvåstafvighetsakeenten ock det i Ölsboda uppträdande s.
Detta *Ylir vore man frestad att äfvenledes söka i första delen
af sockennamnet Ölsremma, hvilket är 1540 skrifves Ylisrem3,
Kinds hd Vg. På grund af formen har man all anledning att
Med dessa båda uppgifter åsyftas naturligtvis alldeles samma
uttal.
4)

Aftryekt i Norask. ark. 1: 602.
Norask. ark. 1: 600.

3) Norask. ark. 2: 403.
5) Styffe Un.2 s. 109.
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här förmoda ett sjönamn. Namnet skulle då ha syftat på en
af de Par, resp. den betydande sjö, hvaraf nu Trehörningen
ock Elsabosjön äro lemningar, ock om byars gränser i äldre
tider man kan göra sig en föreställning genom att studera GS
1 Ö 38-36. Med afseende på senare leden må jämföras Å- ock
Ekeremma i resp. Ölsremma ock Ljungarps s:nar : trio. rimi
m. 'bärgsrygg' o. d., ingående i no. ortnamn', sv. dial. rem in.
'sandås' Jtl. Rz (se om hithörande ord utförligt under Remmen).
Emellertid blir denna kombination mycket osäker på grund af
den ännu äldre formen Ylvisrym (1351)2. Jag har emellertid
uppehållit mig vid dessa fakta, därför att de under alla omständigheter tyda på ett gammalt sjönamn, vare sig nu detta
lytt "Ylir eller "Ylvir (se Ulfven).
Namnet 'Mir bör antagligen snarast föras till isl. ylr, gen.
yljar m. 'värme', no. yl 'värme, varm luft', på östlandet
ånga o. d.' Det är sannolikt nära besläktat med Öljaren (se
närmare detta ord). Ljudutvecklingen är densamma som i fsv.
fyl -› sv. föl, fsv. dylia
sv. dölja o. s. v. Med afseende på
betydelsen 'varm' må jämföras Reten, Lyen, Värme% ock där
anförda namn.
Öljaren öl3jaren2 (Öljar[e]n Tuneld s. 58 (1741), Hermelin
1804, GS 3 Ö 33; Ölgarn Landtm.-cont. charta öfv. Sdml. 1751;
Öljan Hårleman Dagb. 2: 217 [1751]), stor sjö i Österåkers o.
Julita s:nar, Oppunda hd Sdml. Sjöns natur skildras af Törneros Bref 1: 359 f. (1840), Tham Nyk. s. 336. Namnet har
snarast uppkommit på följande sätt. Fsv. formen har lytt 'Yli,
gen. *Ylia. Den oblika kasus har segrat som i Gäfjan, Iljan
m. fl. in. fl. Ett ur *Ylia utvecklat ölja(n), anfört af Hårleman
ofvan, har ombildats till Öljaren genom anslutning till namnet
å den i sjöns omedelbara närhet liggande störfe Jälmaren. På
samma sätt synas Följaren ock Myssjaren utgå från *Fyll, *Mysi.
Om dylik ombildning af afledning se t. ex. Arken Virken, Käxten
Risten. Fsv. *Yli förhåller sig till *Ylir (se Ölen) som t. ex. fsv.
*Älpte (= Ältan) till *Älptir (= Altaren) eller fno. efyi till Oyir
(se Öjaren) m. fl. Besläktat är möjligen det i afd. II mom. 14
omtalade älfnamn, som ingår i fsv. Ylmahterad, nu Ölmeälfven
Vrml. Detta bör dock kanske förbindas med isl. oinir 'rasande'.
1)

Rygh NG Indl. s. 70.

2) Sly& Un. s. 109.
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Mindre sannolikt är, att Öijaren utgår från ett fsv. "Ylghir;
jfr det isl. mytiska älfnamnet Ylgrl. — 0. v. Dalin Sv. r. hist.
1: 94 antager, att namnet uppkommit ur ett Ö-Lögaren, en härledning som naturligtvis icke kräfver någon vederläggning.
För den, som möjligen kunde tänka på sammanhang med namnet å den socken Julita, inom hvilken en del af sjön är belägen,
'må nämnas, att första leden i detta namn, fsv. iulata (1314),
liksom i andra med samma slutled 2 alltid är ett egennamn.
Ölkytan Witjy2tan (öncyttan Cederström Vrml. fiskev. nr
1703) Stafnäs sn, Gillbärga hd Vrml.; å GS 1 V 32 kallad Örkyttjärn. T,järnet är enl. Cederström anf. st. tillhåll för fiskarten alkufva, som i Vrml. bl. a. kallas ölkytt, örkytt. Sjönamnet Ölkytan får betraktas som en elliptisk bildning (jfr t. ex.
under %vidden, Sarfven) af Ölkyttjärn, Om hvilket namn, växlande med Örkyttjärn, se under Asplången. Fiskslaget örkytt
finns äfven i Örkyttjärn i Brunskogs sn, Jösse hd (se Cederström nr 1224):
ÖM, se Ölen.
Ölången.
(Broocman 2: 123 [1760]) Vreta sn, Gullbärgs hd Og.;
mig för öfrigt obekant.
(Hermelin 1803, Tham Nyk. s. 328) Västra Vingåkers
sn, Oppunda hd Sdml., på gränsen till Nke : St. Ölång. Sjön
kallas GS 3 Ö 33, SGU Aa 62: 8 Ölångsjön.
Om förra leden se öjaren, om den senare Lången.
Ömmeln öm4meln (Ömmelen Hermelin 1808; Ömmeln GS
1 V 33), icke obetydlig sjö i Svanskogs ock Edsleskogs s:nar,
Tössbo hd Dalsl.; har i äldre tider (äfven) hetat Remmen (se
d. o.). Det finns flera i nordiska vattendragsnamn uppträdande
stammar, till hvilka Ömmeln skulle kunna föras. I Vadst. kl.
jordeb. s. 122 omtalas ett Omwadh Vimmerby sn Kim. I Norge
förekommer enligt Ry-gh NG 3: 398 ett älfnamn Auma, hvilket
tydligen etymologiskt sammanhänger med det jämtl. sjönamnet
Äumen (ake. 2, motsvarande ett rspr. *Öm[m]en3). Dessa ord
kunde — tycker man kanske snarast — återföras på isl. aumr
'usel, eländig', fsv. omber ds. (= sv. öm)4. Namnet skulle i
1)

2) Se närmare ofvan s. 146
Bugge Norr. Fkv. B. 81 b.
Enl. uppgift af fil. kand. K. H. WALTMAN.
Jfr Rygh Elven. s. 7.
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så fall tillhöra den grupp af »nedsättande» benämningar, som vi
inom våra sjönamn kunna urskilja. Några af dessa, såsom
Besslingen, Skrän, Staekalstjärn1, Småkraketjärn, synas vilja
framhålla sjöarnas litenhet, ock tydningen kan därför tyckas
passa in på Äumen ock Ömmen 2, men från denna synpunkt
hvarken på Ömmeln eller Ömmern 1, hvilkas omfång är ganska
betydligt; det må för öfrigt märkas, att äfven Ömmern 2 i äldre
tider haft ett mycket större omfång än nu. Om dessa namn
höra till fsv. omber ock is!. aumr, måste alltså denna förklaring lemnas å sido ock de snarast anses hafva afseende på andra
mindre fördelaktiga sidor i sjöarnas karakter såsom farlighet,
lömskhet 1. dyl. De vore då att till betydelsen sammanhålla med
sådana namn som Båfven, Dålingen, Envetten, Illern, Farsen o. d.
Emellertid anser jag det troligast, att samtliga sjönamnen
böra förbindas med den äfven i vattendragsnarnn utom Norden
uppträdande stam, som ligger till grund för flodnamnen Oumena
ock (dimin.) Aumenza i Nassau. Dessa ord ställer v. Grienberger Sitzungsber. d. k. akad. d. wissensch., phil.-hist. cl. 142:
134 till got. iumjo 'mängd'2. Om denna sammanställning
är riktig, vore betydelsen snarast densamma som i Ymningen
(Ömningen), hvilket ord ju dock själft kan vara en afiedning
af denna stam. — Föga sannolikt är, att namnen höra till
samma stam som sjönamnet Ymsen : isl. ymr m. 'larm', ock
ännu mindre, att de äro omljudsformer till den under Ommen
omtalade stammen. 1 hvilket fall som hälst är 1 afiedning;
jfr Frillen, Hummeln, Ögeln o. s. V.
Ömmern eller Ömren eller Ömmen.
1) öm3ren2 1. någon gång öm3mer2n 1. efter uppgift från
annan person öm3men2 1. efter uppgift från en tredje person
öm4mern (Ömern Hermelin 1808; Ömren Lindskog 5: 404 [1816];
Ömmern GS 1 V 36), betydlig sjö i Skallsjö sn, Vättle hd,
ock Hemsjö sn, Kullings hd Vg. Den å General Landkort öfv.
Vg. o. 1688 förekommande formen Önen måste vara felaktig.
Uppgifter från två olika håll sammanstämma i att namnet uttalas
med akc. 2.
Detta namn är dock tvetydigt.
Enligt Johansson PBB 15: 230 utgår detta ord däremot från
ett Infniön : got. ufj6.
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2)1 (Ömren Höjer 2: 1095; Ömmern GS 1 Ö 36), liten sjö
i Murums, Mönö o. Hällstads s:nar, Ås hd Vg.
Om härledningen se Ömmeln. Hos Rygh NG 16: 80 erinras
om sjönamnet Ömmern i samband med behandlingen af no.
sjönamnet Ommervandet.
Ömningen, se Ymningen.
Ömren, se Ömmern.
Omsen, se Ymsen.
Önen.
(Hermelin 1818, GS 4 Ö 35), icke obetydlig sjö i Hannäs
sn, N. Tjusts hd Smål.; eg. fortsättning af Storsjön. Sannolikt
utgår namnet från en fsv. stam olm-, motsvarande den i fno.
älfnamnet Auän, nu Ona, om hvilket se Rygh NG 3: 338. Här
föreligger säkerligen en afledning af fsv. false, is!. auär, hvilket
ord äfven ingår i sjönamnen Ödevaten, Ödingen; jfr Örken.
Ett Öntjärn anges å GS 3 Ö 31; beaktas bör-äfven det Onabak, som ingår i fsv. Önabäckshult (normaliserad form i SRP
nr 1612), nu Örnabäekshult Långaryds sn Små!. Det är icke
säkert, att stammen au5n- utan vidare bör jämställas med isl.
auän f. 'ödemark o. d.'; ty n kan som afledning tillhöra själfva
vattendragsnamnet; jfr t. ex. sjönamnen Färnen, Hugn, (fsv.)
Loäne (se Löneni), Rottnen, (fsv.) Strukni (se Stråken) o. s. v.
Om betydelsen se Ödevaten; jfr Örken.
(General Landkort öfv. Vg. o. 1688) Vättle o. Kullings
h:der Vg., säkerligen felaktigt för Ömern 1. dyl. (se Ömmern 1).
Öraddasjön, se Hurr.
Örbågen ii3rbft2gen.
(GS 3 Ö 35) Grebo sn, Bankekinds hd Og., nära sjön
Ör(e)n.
(SGU Au 63: 83) Bo sn, Skyllersta hd Nke; ej namngifven
GS 3 Ö 332. Sannolikt ingår detta sjönamn i första leden
af det år 1382 från Närke anförda gårdnamnet Örbughahult
(SRP nr 1699). Detta är troligt äfven därför, att de flästa af
de öfriga i handlingen nämnda gårdnamnen förskrifva sig från
den angränsande Lerbäcks sn. Dock kunde ju namnet äfven
åsyfta en gård vid den sjö, som nu kallas Örgafveln.
Uttalsuppgift har ej lemnats.
Sydväst om sjön Gryten, vid Hjorttorp.
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Om förra leden se Ören. Örbågen 1 har fått första leden
af sitt namn från den bredvid liggande mycket större Ören
såsom t. ex. Tislången från Tisnaren, Täftlången från Täftaren
o. s. v. Det finns sålunda alls ingen anledning att här förmoda
en motsvarighet till isl. 2rr 'pil' (= fsv. arf, se iirfven) ock
sålunda för ordet antaga en betydelse 'pilbåge'. Om senare
leden se Bågen samt Svängbågen. — Fsv. Orbughi.
Öregifven ö3regi2ven (ragivan, jfr nedan) (Öhrgifwen, Örgifven Dahl Carlsk. Sockn 17791, Hermelin 1903, GS 2 Ö 33)
Karlskoga sn, Karlskoga bärgsl. Vrml.; stundom med syftning
äfven på en mindre närliggande sjö i pl. ,Yagivar. Om härledningen se Öfvergifvaren. Huru det g-ljud skall förklaras,
som enligt uppgift skulle förekomma i uttalet af namnet, är mig
obekant.
Ören eller Örn.
(Ören General Landkort öfv. Vg. o. 1688) Örby m. fl.
s:nar, Marks hd Vg.; nu (å GS 1 V 37) kallad Öresjön, V. ock
Ö. Samma ord ingår i sockennamnet, fsv. Orby2, ock i fsv.
Oresten2, benämning på ett inom socknen fordomtida beläget
slott, som ännu fortlefver i gårdnamnet Öresten.
(Ören Landtm.-cont. karta 1781) Sätila sn, Marks hd Vg.
enl. GS 1 V 37 samt uppgift från orten nu uteslutande kallad
öresjön. Bottnen består af sand eller sten; sjön har för öfrigt
ovanligt klart vatten.
(Ören General Landkort öfv. Vg. o. 1688) Fristads sn,
Vedens hd Vg.; nu kallad Öresjö ock genomfluten af Örat.
tOrn (Örn enligt skriftlig uppgift; öm sj. GS 1 V 36),
liten sjö i Ödenäs sn, Kullings hd Vg. : Örsbråten.
(Ören Hermelin 1808), icke obetydlig sjö i Ljungsarps
sn, Kinds hd Vg.; enl. GS 1 Ö 37 nu kallad Lagmanshagasjön : Lagmanshaga; om det gamla namnet erinrar emellertid
gårdnamnet Örshestra.
6). ö4ren 1. ö4rn 3 (Örn Lotter c. 1750; Ören Hermelin 1809,
GS 2 ö 36), icke obetydlig sjö i Vireda sn, N. Vedbo hd Små!.
: Örserum.
1)

Norask. ark. 2: 406.
2) Styffe Un.2 s. 112.
dessa båda uttalsformer skall enligt uppgift äfven namnet
Ösjön
*örsjon?) förekomma.
8) Utom
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ö4rn (Ören Hermelin 1810; öm GS 3 Ö 36), icke obetydlig sjö i Kisa o. Tirserums s:nar, Kinds hd Og. : Örsebo,
Örsgänge, Örsvik; nära Örlången 2 (se Oren 1).
ö4rn (Ören Hermelin 1818; Örn GS 3 Ö 36) Södra Vi

sn, Sevedes hd Kim. : Örsåsa.
ö4rn (»ö4rn») (Öm Lotter c. 1750, Broocman 2: 264 [1760],
GS 3 Ö 35; Ören Hermelin 1810), icke obetydlig sjö i Ätvids
ock Grebo s:nar, Bankekinds hd Og. : Örsäter, Örsåsa; nära
sjön Örbågen.
iiirn (Ören Hermelin 1810; Örn GS 3 Ö 34) Vånga sn,
Finspånga läns hd Og.
(Ören GS 5 Ö 33; Örasjön Hermelin 1802, Tham Sthlm
s. 289) Huddinge sn, Svartlösa hd, ock V. Haninge sn, Sotholms
hd Sdml. : Öran; kallas enligt uppgift nu Oren (se d. o. 2).
i sammansättningarna Hus-, Sandören.
Dessa namn böra sammanhållas med sjönamnen Örbågen,
Örflon, Örgafveln, Örgaggen (-kaggen), Ör(e)gifven, Örhammaren, Örlen, Örlunden, Örlången, Örmalmen; vidare Örsjön
(Öra-, Öre-)l, Örtjärn (Öre-, Örs-)2, Örvattnet, Örsgölen (GS
3 Ö 39, nära Örsjön; alltså säkerligen af 'Örsjögöien); från
äldre tid : fsv. Orsior VGL IV. 11: 34, samma namn VGL IV. 10
(= GS 1 V 38) på gränsen af Kinds hd Vg. ock Gunnarps sn
Hall., vidare Orsvatn VGL IV. 10 (= Örssjön GS 1 V 34) i
Nordals hd Dalsl. Se slutligen Orjen ock Örken.
Samstämmiga vittnesbörd gifva vid handen, att åtminstone
de flästa af de sjöar, som nu kallas Ören, i fsv. hetat Or, gen.
Ors. Äfven flera af dem, som nu bära sammansatta namn, ha
så benämnts. Ett par exempel ha redan anförts under 1, 2
GS 2 ö 40 2 ggr, 1 ö 39 2 ggr, 2 ö 39, 3 ö 39 : Örsjö,
1 V 38 = fsv. Orsior (se nedan), 1 V 37 5 ggr, 1 ö 37, 3 ö 37,
1 V 36 3 ggr, 1 V 35 = fno. Atur (se nedan), 1 V 34 = fsv. Orsvatn (se nedan) : Ör, Örebaeka, 1 V 32, 1 V 31, 1 ö 31, 5 ö 31,
5 Ö 30.
GS 1 V 37, 1 V 33, 2 V 33 2 ggr, 1 V 32 4 ggr, 2 V 32,
1 V 31, 1 ö 31 3 ggr, 3 (3 31.
GS 1 V 36, 2 V 36 2 ggr, 2 V 35 2 ggr, 1 V 34, 2 V 3 4 ,
1 V 32, 1 V 31, 2 V 31.
Om läget se Schlyt. VGL s. 570.
landsm. XX. 1.
51
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ock 3. Detta är vidare t. ex. fallet med den stora mellan Dalsl.
ock Bob. belägna sjö, som å GS 1 V 35 kallas Örsjön. I det
förut ofta citerade norsk-svenska gränsdokumentet från c. 1273
(NGL 2: 487) kallas den Aur (»fflftir endelangom Ann), alltså
ett fno. Aurr. En å, som rinner ut i denna sjö ock nu heter
Risån, bar namnet Aural, fsv. *Ora. Sjönamnet Aurr synes ha
varit ganska vanligt i Norge, ehuru numera flera i fao. så lydande äro sammansatta med -sis'. Att dömma af sockennamnet Ör, fsv. Oor (1380) kan möjligen äfven den ofvan omtalade Örsjön, fsv. Orsvatn, i ännu äldre tid ha hetat Or. Äfven
ett älfnamn Aura förekommer i Norge 8, alltså motsvarande det
bekanta finl. Aura(joki) 4. Det är klart, att i dessa namn ingår sv. ör, is!. aurr m. 'grus, grusbotten' o. d., alltså samma
ord som uppträder i ortnamnen Kungsör, Skanör, Öregrund,
Öresund, Helsingor 0. a. Med afseende på betydelse jfr under
Gryten, Malen, Ralängen, Steningen, Sännen. Ordet aurr synes
dock äfven ha betytt 'fuktighet, väta', ock det är sannolikt, att
en dylik betydelse, hvilken väl är ordets älsta 8, uppträder i något
eller några af de här anförda namnen, framför allt i de icke afledda Or, Aurr; jfr Naten, Unnen, Vättern. I sammansättningarna har man dock att utgå från bet. 'grus o. d.'
Jämte sjönamnet Or synes äfven ett Orir ha förekommit,
bildat som Mehr (se Mälaren) ock Seendir 1. *&ennir (se Sännen).
Detta framgår af det fsv. gårdnamnet Öressaas (1447), hvilket
senare (1466, 1480, 1500) skrifves Örs(s)as(s) 8, nu Örås, Frinnaryds sn, N. Vedbo hd Smål.
Örflon ö3rflo2n (GS 2 Ö 34) Askersunds sn, Sundbo hd
Nke, nära Örgaggen. Se Ören ock Flon; jfr Sandflon.
Örgafveln ö3rga2veln (Hermelin 1803, GS 3 Ö 33) Lerbäcks sn, Kumla hd Nke. Om första leden se Ören. Andra
leden syftar uppenbarligen på sjöns i ögonen fallande egendomliga form (se närmare kartan). Den innehåller sv. gafvel, fsv.
NGL 2: 487, 488, 5: 790.
Se Rygh NG Indl. s. 42, 1: 206, 2: 328.
Rygh NG Indl. s. 42.
Vendell ÖM s. 108, Saxhi. Sv. lm. XI. 3: 43.
Jfr MilllenhofE D. altertumsk. 1: 34, Nor. Urg. lautl. ss. 82, 102.
Särskilt erinras om Herners namn aurkonnngr.
Vadst. kl. jordeb. s. 102.
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ock isl. gafi, hvilket ord äfven ingår i sjönamnen Gafvelbarken, *Gafvellången m. fl. där anförda namn, där ordet äfvenledes har afseende på sjöarnas gafvelformiga utseende. — Sjön
kallas hos Lotter Örgaggen (se d. o. 2).
Örgaggen eller (enl. det för 1 numera ensamt brukliga uttalet) Örkaggen.
1). ö8rkag2gen (Örgaggen Lotter e. 1750, Hermelin 1803,
GS 2 Ö 34) Askersunds sn, Sundbo hd Nke; nära sjön Örlion.
2) (Örgaggen Lotter c. 1750) -= Örgafveln.
Beträffande härledningen har man tydligtvis att utgå från
g-formen. Det för 1 nu gängse namnet Örkaggen beror på folketymologisk anslutning till det bl. a. just i Närkes folkspråk
förekommande kagg eller kagge ra. 'kort ock krökt handtag på
ett lieskaft' (Rz s. 301). Man kunde dock äfven tänka på sv.
kagge 'kutting' ock erinra om Värpeln ock där anförda ord.
Den äldre formen med g innehåller efter mitt förmenande
ett gammalt adj. *gagher = no. gag 'tillbakaböjd, krokig'. Ordet
finnes för öfrigt på östnordiskt språkområde i sv. dial. gager,
men har erhållit en öfverförd bemärkelse af 'öfverdådig, obetänksam, förflugen, näsvis'. Om dess härledning se Bugge TfPh
6: 87, Karsten Primär nominalbildn. I: 70. På grund af g:s ställning i stark bitonig stafvelse har det öfvergått till gg såsom i
t. ex. Nedervettil : Vetill ock många andra af Nor. Sv. etyrnol.
s. 31 anförda fall. Namnet har sålunda afseende på sjöns oregelbundna form; jfr i fråga om betydelsen Yrången ock där anförda namn.
Örgifvaren, se Öfvergifvaren.
Örgifven, se Öregifven.
Örhammaren ö3rham2marn (enl. uppgift) Mällösa sn, Villåttinge bd Sdml.; å GS 4 Ö 33 kallad Orhammaren (se d. o.
2). Sjön är en skogssjö med här ock där lodrätt nedstupande
klippstränder. Om första leden se Ören. Den andra är fsv.
hamar 'klippa'; se närmare Orhammaren.
Fsv. *Oringer kan ha varit namnet på den sjö, som nu
kallas Öringesjön (GS 5 Ö 32, Tham Sthlm s. 315) Tyresjö an,
Sotholms hd Sdnil. : Öringe. Namnet hör möjligen till sv. ör
(se Ören) ock vore till bildning ock betydelse närmast jämför1)

Saxål Sv. lm. XI. 3: 17.
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ligt med sjönamnen Grytingen, Mälmingen, Steningen,
ningen (nu Sänningesjön, hvilken däremot icke är belägen vid
någon gård med likartat namn). Emellertid är denna konstruktion långtifrån säker. Gårdnamnet &inge är rätt vanligt i fsv.
tid, t. ex. från Ekeby sn Og. (SRP nr 490) ock från Marbäcks
sn Smål. (SRP nr 471), samt torde i dessa fall vara bildat at
ett släktnamn Oringer (jfr mansnamnet Öringl) eller direkt af
ör utan förmedling af sjönamn. För öfrigt kan Öringe i Tyresjö sn hafva uppkommit genom afledning af ett sjönamn Or
Såsom Uttringe af ett sjönamn Uttran.
Fsv. *Orir, se Ören (slutet).
Örkaggen, se Örgaggen.
Örken örlken (Örknen Lotter c. 1750, Lex. 7: 719; Orken
Rogberg o. Ruda ss. 146, 275 [1770], Sköldberg s. 115; Örken
Hermelin 1809, GS 2 Ö 38), betydlig sjö i Ramkvilla sn, Västra
hd, o. Drefs samt Sjösås s:nar, Uppvidinge hd Smål.; nu ofta
kallad Storsjön. Den älst uppvisade formen Örknen gör det
icke osannolikt, att sjönamnet utgår från fsv. opkn, motsvarande isl. au6kn 'vildmark, öken'. Det är i så fall identiskt
med namnet å den mellan Smål. ock Hall. belägna skogsbygden
Örken. Möller Ordb. öfv. hall, uppger ett halländskt örk m.
'skog', t. ex, »Kragereds örk». Detta ord tolkas af Rz ss. 487-8
såsom hörande till sv. dial. ora 'stenig vildmark o. s. v.', men
säkerligen har det sin närmaste släkting i det nyssnämnda fsv.
opkn. Om det rent af är identiskt med detta eller utgår från
ett n-löst opk (= ä.-da. ödk), kan icke med bestämdhet sägas.
Vidare erinrar jag om det skånska sockennamnet Örkene Ö.
Göinge hd, som har sin källa i unionstidens Sonings Öthken 2,
d. v. s. den konungen (af Danmark) tillhörande obygden. Samma
ord ingår vidare i skå. sockennamnet Örkelljunga i N. Åsbo
hd, år 1307 skrifvet Ödknaliung3, 1316 Oekneliunge4, Gamla
kr. v. 2736 Odhkna liunga (SFS), 1510 Örkliunge4.
Hvad naturen kring sjön Örken beträffar, har den i allmänhet ännu en fullständig vildmarksprägel. Sjön är omgifven
Lundgr. Fsv. personnamn på -ing o. -ung s. 8; jfr min afhandling om ortnamnEn på -inge ss. 243, 248.
Styffe Un.2 s. 71; se äfven Falkm. s. 100, där från 1296 ett
fda. Öreken angifves.
4) Falkm. s. 100.
Styffe (Jn.2 s. 51.
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af mörka ock djupa barrskogar, hvilka för endast tio till tjugo
år sedan med allt fog kunde kallas urskogar. Namnet finge
alltså snarast fattas som ett slags »flurname» med samma be*Auöigjö,
tydelse (ock af samma stam) som fht. *diu ötik
om hvilket se närmare v. Grienberger MzdIföG. 19: 532. För
Auön-) jämföras
öfrigt böra Ödevaten, Ödingen ock Önen
såväl i fråga om härledning som betydelse.
Emellertid kunde man fråga sig, om ej formen Örknen
beror på folketymologisk ombildning. Det ligger nämligen nära
till hands att, såsom jag s. 41 antagit, fatta Örken som ett
urnord. *AuRakaR, bildat af ett ord motsvarande sv. ör, isl.
aurr (se Ören) på samma sätt som t. ex. Järken, Tjurken o. fl. a.
En annan likartad bildning är möjligen Orjen. Örken : ÖrEir) : Erlången : Ersjön
lången : Ören, Örsjön = Järken
= Tjurken Tjurlången : Tjursjön = Virken : Virlången :
Viren, Virsjön. Na net skulle alltså lämpligen kunna öfver-

sättas med 'Örsjön', ett namn, som enligt uppgift af en person,
hvilken är väl bekant med sjöns natur, uttrycker en för densamma synnerligen karakteristisk egenskap. — Jag har svårt
att göra ett val mellan dessa båda tolkningar. En af dem torde,
emellertid vara riktig. För de sätt, på hvilka man för öfrigt kan
förklara namnet, anser jag mig ej behöfva redogöra, då de enligt mitt förmenande äro blott ytterst svaga, teoretiska möjligheter.
Örkyttjärn, se A splången, Ölkytan.
Örlen ö3rlen2 1 1. (enligt annan uppgift) ö4rlen (Örlen General Landkort öfv. Vg. o. 1688, Lotter e. 1750, Hermelin .1807,
GS 2 Ö 34; Örlan Bergman Vadsbo s. 27 [1757]), betydlig sjö
i Ransbärgs sn, S. Vadsbo hd Vg.; äfven kallad Ransbärgssjön.
Sjön förbindes med sjön Viken medelst ån Örlan. Detta ånamn
finnes under formen ork i SD NS 2: 830, 831 fr. 14142. Framställningen där fördunklas emellertid af en felaktig kommatering : ork, Ooss. Meningen är tydligen ork Ooss, samma vid
Enligt två uppgifter.
I rubriken öfver diplomet fattas örla felaktigt som tillnamn
till den där omnämnde Aringisl; felet återkommer emellertid ej i reg.,
där namnet i stället identifieras med Örlen, ä,fven detta, som vi se, inkorrekt. På frånsidan af diplomet omtalas för öfrigt Orlo såsom liggande i Ransbä,rgs sn.
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Örlan belägna gård, som nu kallas Oset (någon gård örla finns
ej i socknen). Jfr Hyllo oss i samma socken (SRP nr 89 fr.
1352), nu Hultåsen(?). Sjösträndernas beskaffenhet ger stöd
åt det från formens synpunkt närmast till hands liggande antagandet, att namnet är aflett af det i svenska sjönamn så synnerligen vanliga ör, hvarom under Ören. I 1 kan dölja sig
en sjönamnet tillkommande afledning af samma art som i sjönamnen Frillen, Hummeln, Ögeln m. fl. Men åtskilliga namn
från västra Sverge såsom Örlevattnetl, Örletjärn2 tala snarare
för att 1 tillkommer själfva grundordet; jfr sv. dial. *öre/ m.
'sandrefvel, uppspolad sand', anfört af Noreen Ordl. öfv. dalmålet s. 224. — Sjön, som för öfrigt skildras som mycket djup
ock hvars stränder skola vara synnerligen vackra, har ett äfven
vid klart väder lätt upprört vatten 3. Af denna anledning anser
jag mig, om också i andra rummet, böra nämna den möjligheten, att namnet innehåller en afledning af sv. dial. ör, isl.
dirr 'häftig, våldsam'. Jfr i fråga om betydelsen Hiren, Leken,
Svarfvaren, Svinnaren samt äfven under Öfden. — Jfr Örlingen.
Örlingen, af allmogen uttalat ftlin4 (Örlinde 1664; Öhrlin
1696; Örlingen Hermelin 1808, GS 2 Ö 31) Grythytte bärgsl.
Vstml., på gränsen till Gåsborns sn Vrml. : Örlingshyttan. Den
kallas numera vanligen Ölinssjön (41ins5n)5. Namnet Örlingen
är en afledning af det under Ören omtalade sbst. ör. Sjön har
sand- ock grusbotten; se Cederström Vrml. flskev. nr 7. I fråga
om afledningen jfr t. ex. ~Ingen, Islingen.
Örlunden ö3rlun2den (GS '2 Ö 40 samt enl. uppgift) Jäms
högs sn, Listers hd Blek. Sjön kallas hos Sjöborg Blek. hist.
o. beskr. 2: 374 samt hos Öller Jemshögs Sochn s. 39 (1880>
Orlund(s)sjön, hos Sjöborg anf. st. äfven Orlången (se d. o. 1>
ock s. 354 Örlången (se d. o. 1). Hvilken af dessa former som
är älst, kan ej nu afgöras6. Med afseende på senare leden
-lunden må nämnas, att Örlunden är belägen nära Gaslunda1)

GS 2 V 35, 1 V 34.
2) GS 1 V 33, 2 V 33.
Ridderstad österg. 2: 356.
Kallstenius Vrml. bärgs1.-m. ljudl. s. 111.
Kallstenius s. 112.
Växling af stammarna or- o. or- är i sjönamn vanlig; se Oren
ock Ören, Orhammaren ock Örhammaren.
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sjön (äldre *Gaslunder?); jfr Gasslången. Se för öfrigt under
Jörniunden. Om förra leden se Ören.
Orlången.
(Sjöborg Blek. hist. o. beskr. 2: 354) = Örlunden, Orlången 1.
ösr1og2gen (Hermelin 1810, GS 3 Ö 36) Kisa sn, Kinds
hd Og.; nära ören 3. Sjön har i äldre tider hetat Orlången,
liksom för Ören äfven formen Oren är belagd.
ö5r1og2gen (Tham Link. s. 482, GS 3 Ö 34), liten sjö i
Ljunga sn, Gullbärgs hd Og.
(GS 5 Ö 32) Huddinge sn, Svartlösa hd Sdml. : Orlångsjö, Orlångsjöberg; kallas numera Orlången (3) ock har i äldre
tid kallats Storlången.
Se Ören ock Langen.
Örmalmen ösrmaVmen (GS 3 Ö 32), liten sjö i Fellingsbro
sn o. hd Vstml.; nära sjön Stenmalmen. Se Ören ock Malmen.
Jfr med afseende på bildning ock betydelse äfven Sandören.
Örn, se Ören.
Örnsjön o. S. v. se Arken.
Örten (Västra) öriten (Lotter c. 1750. GS 1 Ö 32), betydlig sjö i Nyeds sn, Nyeds hd, med flera s:nar Vrml. Man kunde
här förmoda en afledning af sv. ör, is]. aurr; bottnen består
emellertid hufvudsakligen af bärg ock sten'. Men afledningen
t talar starkt mot en dylik härledning. Enligt min mening
föreligger i namnet ett fsv. Olpter = is]. *golptr : alpt, 21pt
'svan'. Namnet är sålunda identiskt med Alten (se d. o.) ock
uppvisar u-omljud, då däremot sjönamnen Ältan, Älten o. s. v.
innehålla en i-omljudd form, som motsvarar isl. rålptr. Ännu
närmare motsvaras det af det härjedalska sjönamnet Orten,
Hede sn, hvilket Modin Sv. lm. XIX. 2: 152 under hänvisande
till gårdnarnnet Alteholm, nu Ortholmen, förklarar ur alpt
'svan'. I Norge finnas af detta ord bildade vattendragsnamn
på bl. a. Ort-, Ort-. Särskilt erinras om no. sjönamnet Orteren
(Buskerud), väl af *Elptir (se liftaren).
Örven, se Ärfven.
Ösaren össar2n (»ösa») (GS 3 Ö 31) Ramsbärgs sn, Lindes
bärgsl. Vstml. : Ösarhyttan. Detta gårdnamn skrifves år 1539
1)

Cederström Vrml. fiskev. nr 796. •
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Ösarehyttal. Samma namn Ösaren bäres äfven af en numera
obetydlig sjö i Valbo sn Gästr. (4 Ö 29), efter hvilken äfven
en ett stycke därifrån vid sjöns forna strand belägen gård
kallas Ösaren. För öfrigt erinras om Ösan, å i Vg. (hvarom
se Östen), Ös» watntresk (1570), nu Östvattnet, AngermanP,
Ösesjön (GS 4 Ö 29,Gästr.) ock Össjön (1 Ö 39, 3 Ö 38), utan att
jag därmed vågar etymologiskt förbinda alla dessa namn.
Norge kallas runda bukter ofta Ausa, af fno. ausa 'skopa, skål';
de ha således namn efter sin form. Rygh NG 3: 206 anser det
äfven möjligt, att ett fno. älfnamn Ausa kunde ha existerat; jfr
för öfrigt det nyss nämnda svenska ånamnet Ösan. Hvad nu
Ösaren vidgår, finnes i sjöns gestalt intet som hindrar att härleda namnet ur ett ord motsvarande isl. ausa; jfr jtl. ausa ds.
Här förelåge alltså ett jämförelsenamn af samma art som t. ex.
sjönamnen Kitteln, Värpeln o. ni. a. Dock tror jag, att den
riktiga härledningen snarare bör sökas åt ett annat håll. Det
kan t. ex. framhållas, att i Norge ett älfnamn Osa förekommer
(Rygh NG 14: 3). Är kanske Ösaren en afiedd form af denna
älfnam n sstam ?
Ösmaren ö3smarn2 (?små) (Hermelin 1802, GS 6 Ö 31)
Bro sn, Bro o. Vätö skeppsl. Uppl. : (?) Ösby. Akcenten visar,
att senare leden är Maren såsom i t. ex. de likaledes uppl. Idmaren, Rönmaren (men icke Lommaren!). Den första leden
kan ju ställas till Ösaren; dock torde i så fall namnet icke
åsyfta att återge det totalintryck, som sjöns konturer åstadkomma. Emellertid gifva gårdnamnen Ösby, Väsby ock Söderby anledning till den förmodan, att här helt enkelt föreligger
en sammansättning med väderstrecksbenämningen öst(er), hvars
t interkonsonautiskt bortfallit. Namnet betydde alltså 'Östersjön'; se för öfrigt under Vidöstern.
Osten.
1) ös3ten2 (Yster VGL IV. 11: 3; hdskr. II: Yrat, L, N
Irster, Q: Isker 3; Östen Tuneld s. 170 [1741], Bergman Vadsbo
s. 27 [1757], Hermelin 1807, GS 1 Ö 34), stor sjö i Svänneby,
Tidavads, Odensåkers, Horns, Värings, Flistads s:nar, Vadsbo
hd Vg.
Norask. ark. 1: 410.
Nordlander Ångerna. fiskevatten s. 30.
Sehlyt. VGL s. 291.
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2) ös4ten (Oden [felaktigt för östen] Bureus Karta 1625;:
Östen Lotter c. 1750, Fernow s. 8 [1773], GS 2 V 32), icke obetydlig sjö i Östervallskogs sn, Nordmarks hd Vrml. Sjönamnet
ingår naturligtvis i sockennamnet, hvilket år 1540 skrefs Östewalskog, 1571 östavaldskogi (se vidare nedan).
Hvad ?Aten 1 beträffar, måste väl detta namn sättas i förbindelse med namnet på älfven ösan, hvilken är en biflod till Tidan
ock rinner in i Östen. Af detta är östen aflett på samma sätt
som Multen 2 af det gamla namnet på Munhytteem; jfr Ösaren.
Man synes ha att utgå från en stam Ys-, hvilken kanske bör
föras till isl. yes m. 'stoj, larm'; jfr de till betydelsen identiska
eller närstående sjönamnen Brängen, Jälmaren, Ommen, Open,
Ymsen o. a. Jag antager alltså, att man har att utgå från
hufvudhandskriftens Ysteer, ock ser i de öfriga formerna förvanskningar.
Om nu östen 2 bör förbindas med detta namn, är naturligtvis mycket osäkert. Att dömma af formen Östewdskog
från 1540 har stamvokalen varit ö ock namnet snarast lytt Oste.
Häraf har *Ostavalder bildats som Gla(d)vel : Gla. Man kunde
kanske våga att förklara detta sjönamn — trots den nuvarande
enstafvighetsakcenten — som en svag form till ett adj., fsv.
*faster, motsvarande fht. wösti 'öde', ty. wäst, hvaraf fht. ortnamn anföras hos Förstem. 2: 1571; se under Vidöstern. Betydelsen vore att jämföra med den hos sjönamnen Ödevaten, Ödingen; se äfven Önen (<- Au5n.-?), Örken (= fsv. kn?).
Östersjön 0. S. v., se Vklöstern.

Östjutten, se -dutten.
Övättern 1. Övettern ö3vet2ern

(flvtari, se närmare nedan).

(Öj-Vettern Fernow s. 14 [1773]; Öjevettern GS 2 Ö 32) Lung-

sunds o. Kroppa s:nar Filipstads bärgsl. Vrml.; nära sjöarna
Namnet är nu utdött i trakten; en 70
års gammal bonde, Nils Ersson i Matlången, har emellertid enligt uppgift 2 hört gamla personer förr i tiden så uttala det, som
ofvan angifvits. Sjön kallas numera Försjön (f65ni 1. f4g4n).
Namnet betyder naturligtvis 'övattnet, ösjön'. Om första ledei.
ö se Öjaren; om den senare Vättern.
Alk-, Frö-, Ullvättern.

1)

Höjer 1: 503.
Sv. landsm. XX. 1.

2)

Af fil. dr G. KALLSTENIUS.
52
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Öxen (Landtm.-cont. karta 1781) Sätila sn, Marks hd Vg.;
å GS 1 V 37 kallad Uggsjön. Namnet Öxen är alldeles obekant på orten; sjön benämnes i stället enligt uppgift »Ougsjön»
eller rättare ogsj ön. Om detta uttal skulle kunna motsvara
ett riksspråkligt Uggsjön — den ofvan från GS anförda formen
— vågar jag ej afgöra. I så fall hörde emellertid namnet till
den under Ygden omtalade stammen ugg- 'dyster o. d.' För en
dylik härledning talar i alla händelser starkt naturbeskaffenheten hos sjön, som enligt meddelande ligger mycket djupt,
dystert ock ödsligt.
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Om n som afledning i svenska önamn se Ucken.

En särskild ställning bland de svenska vattendragsnamnen
på n intager Boren, fsv. *Börin, jfr sockennamnet fsv. Ekeby
Bolin (1318)1. Möjligen kunna jämföras de grek. sjönamnen

KalatpÅvz lip.vz i Lydien : zo'clocp.o;, Kampiva 1. i Sikelien : Kxy.år. (Fick Bezz. Beitr. 22: 75).
Där r i sjönamn tycks uppträda som karakteristisk
konsonant, ha vi i regel helt enkelt att göra med det gamla
fsv. nominativmärket. Sådana fall äro Illern, Striern (se 1 b)
ock Ämmern2, jfr äfven under Vållern. Hvad angår Dunkern,
Lyren, Låttran, Magern, fsv. Mukrir, förekommer r redan i de
till grund liggande adjektiven, alldeles som t. ex. i trakiska
Istros 'Donau', kelt. Isara 'Isar, Isre o. s. v.' : sskr. *ras (se
Veseiången). För öfrigt erinras om fsv. sjönamnet *Limbre (:
Limbrahult, se Limmern) samt om det i VGL anförda sjönamnet eforer, bildat som de fno. fjordnamnen Lygrir ock Lykrir,
hvilket etymologiskt behandlats under Lyren.
s som karakteristisk konsonant3 synes uppträda i
Hinsen (:fsv. Inzaohind 1200-talet)
fsv. "Hulse Hulssaliu.ngga 1366), nu Holten eller Holtsjön
fsv. *Mulse Mulsarydh 1540, se Bulten)
Ramsen fsv. Ramsebode 1496)
fsv. *Vin(d)se(:Vinnethorp 1323).

Denna afledning bör sammanhållas med s i åtskilliga no.
vattendragsnamn. Så fattas fno. fjordnamnet Birgsi af BuggeRygh NG 14: 301 som innehållande en afledbing -si (förhistoriskt *Bergisa : berg, bjarg). På samma sätt utgår enligt BIJGGE
fjordnamnet Rissi snarast från ett *Risisa : ris 'höjdrygg'. Vidare
erinras om fao. fjordnamnet Ialsi (Rygh Stud. s. 9) ock de
I) Se härom utförligare under Boren.
Detta namn har nog med orätt upptagits under 1 a; det utgår
sannolikt trots akeentuppgiften från ett fsv.
af en stam kim(ej af öm-, såsom under Emmern antagits). Se Åmmelången, Ämmen,
Ämmern samt tillägget.
Jfr Hellqu. Ark. 7: 153 f.
Sv. landsm. XX. 2.
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no. älfnamnen Ims(a), Honsa, Loxa, Mors1 (se Rygh NG ock
Elven. å olika ställen).
I många andra fall innehåller ändelsen -sen däremot bestämd form af sjö : Alsen (: fsv. Alsiorum) — Alen, Bjärsen
(: Bjärsvik), Emsen (jfr fsv. älfnamnet Eem, Ämån, ock nsv.
sjönamnet Emmern), Femsen Femmen, Flaxen eg. 'flaksjön',
Flyxen, Gisen I (fsv. Gisio), Härsan(?), Nysen Nyen, RamRamen, Sibrissen, Vixen, Äxen. Det
Rammsjö(n)
sen
sista kan dock äfven betraktas som en nybildning af gårdVEghisporp) : fsv. sjönamn *./Eghir, hvilket
namnet Äxtorp
lefver kvar under formen Äjen, liksom äfven det hos HERMELIN
anförda Nysen för Nyen kan bero på anslutning till gårdnamnen
Nyshult ock Nyserum. Synnerligen vanliga äro sjönamn på
-sen ock -san (= sjön) i Dalarna, t. ex. Bjursen 'Bjursjön',
Bjusan, Drafsen, Ejsen, Gryssen 'Grytsjön' (se Gryten), Hunsen (jfr under Hunn), Imam. eller Issen ('Issjön', se Islingen),
Jensen, Lomsen, Laxen, Länsan, Lässen'Läsjön', Närsen, Råssen, Skipsen, Skramsen, Sältsen, Tansen, Toxen. 'Toksjön' (se
Token), Tunsen 2, Tvärsen, Ursen 'Ursjön' (jfr Uren), Vallsan
'Vallsjön' (se Vällingen), sockennamnet Säfsen (= sjönamnet
Säfsjön inom socknen) o. s. v.
18. Ett -sk uppträder, dock icke alltid som afledning, i
Trosken 3
Pasken
Busken
Usken
Rusken
Grosken
Visken
Sansken
Gräsken
Svänsken
Gärsken
Traskon
INIuskan
samt det sjönamn, som — att dönnua af gårdnamnet Torska -ingår i Torskabotten. Bland dessa namn synes dock sk fungera
som »sjönananssufflx» blott i Grosken, Gärsken, Sansken ock möjligen äfven Svänsken samt *Torske. I Busken, Pasken, Rusken,
Rysken ock Unken hör sk säkerligen till stammen; möjligen
också i Muskan, där emellertid äfven en afledning på k af mus
Om detta älfnamn se Rygh NG 2: 220.
Detta namn hör antagligen till den stam pund, som ingår i det
mytiska älfnamnet pund ock enligt Rygh NG 2: 195 äfven förekommit i norska älfnamn.
Salvius Upl. s. 318 [1741], se tillägget.
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'liten råtta' kan föreligga. I Viskon är stammen vis- ock blott
k afledning, i Gräsken kan afledningen vara g, k eller sk.
Af sjönamn på sk, som icke direkt falla inom området för
vårt ämne, erinras om Tisken, hvilket i fsv. tid synes ha lytt
Tiskel, samt Edskon ock Gösken, alla i Dalarna, Gösken ock
Träsken Gästr. Om no. Tysken se Bugge-Rygh Elven. s. 339.
Samma afledning uppträder väl i fsv. Vilska ock Laska
heeradh, namn på de två bredvid hvarandra liggande Vilske
ock Laske härader Vg. En socken på Gotland kallades under
medeltiden Alsko.
Om -str- 2 se Alstern, Salstern, Vänstern. Afledningen är
ganska vanlig i germanska vattendragsnamn. Jfr de af Rygh
Stud. s. 67 anförda fno. älfnamnen istra, Jåstra, Mistra, Ostr,
Vinstr, af hvilka åtminstone det sistnämnda säkert innehåller
denna afledning, samt det gamla fjordnamn, som ingår i första
leden af no. Imsterfjorden (Rygh Stud. s. 66, NG 14: 46), de
lågtyska älfnamnen Elster, Gelster, Ciester, Laster, Leenster,
Wilster 3; vidare da. önamnet Falster o. a. Kanske beror detta
i ortnamn uppträdande suffix -str- ytterst på substantiverade komparativa adjektiv af samma slag som gr. ipia-Tepo;, lat. *nemest(e)ro i Nemes-tr-inus, jfr volsk. Veles-trom4, ock kanske ha
vi i Alstern, Salstern ock Vänstern rent af analoga, af s-stammarna alls- 'al-', sels- 'sal' ock venas-, vinis- (jfr lat. Venus)
bildade germ. adjektiv. Då afledningen äfven uppträder i ortnamn, som ej kunna återföras på vattendragsnamn, kan man
åtminstone ej för alla tänka på en sammansättning med ett till
roten sru 'flyta' (i ström) hörande substantiv (jfr älfnamnet
Stro i Stro- 1. Strålången, se d. o. 2).
Ett d, fsv. p, 55 synes uppträda som afledning i
Alden (: äldre Alen)
Mogden
Näfden (Dalarna)6
fsv. Fyghpir (jfr nedan)
Se härom närmare under Tisnaren (afd. I, s. 622).
Jfr för öfrigt Heliqu. Ark. 7: 168 f.
Jellinghaus Westfäl. ortsn. s. 153.
Jfr Osthoff Etym. parerga 1: 243 ock se Vänstern.
Jfr för öfrigt Heligt]. Ark. 7: 165 f.
: fsv. gårdnamnen Nmfde; se under Näckkalfven.
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Tagden
Ygden
Öfdenl.
Vidare utgår det gamla namnet på Häggsjön Ångm. från en

Rögden
Spragden
Sälden

fsv. stam *Hteghl)-. Sjön är belägen i Hägdångers socken, år
1316 kallad Heegdangir 2, ock sjönamnet lyder år 1569 Hägdesiö tresk 3. I SD 4: 743 anföres från 1340 en å heghldo (oblik
kasus) Små!. Ett suffixalt 5 ingår väl också i fsv. ånamnet
Rolda (se Rigel). Om stammen Vighp- se d. o. ock nedan. Jfr
äfven fao. fjordnamnet Sybdir (Rygh Stud. s. 43). Möjligen
äger sammanhang rum med den afledning -ithi, -idi, som uppträder i ryska ortnamn4. I alla händelser torde denna afledming ingå i vissa gårdnamn från Vstml. ock Dalarna, t. ex. fsv.
Vifde (SRP nr 3033 från 1399), nu Vefde i Fläckebo sn, Norrbo
hd Vstml. Hvad Vifde beträffar, kunde man dock äfven förmoda, att till grund för detta gårdnamn ligger ett sjönamn
*Vifden, som förhåller sig till Vifde liksom sjönamnet Näfden
Dalarna till Näfde, fsv. Nsefde. Gården ligger nämligen vid
den stora Fläcksjön, hvilken, såsom jag under Fläten sökt
göra troligt, i fsv. tid äfven burit namnet Flteti.
Åtskilliga af dessa namn äro denominativer. Emellertid
bar man nog anledning att bland dessa bildningar äfven söka
nomina agentis på -il), -at, -up af det slag, som jag behandlat
Ark. 7: 165 f. En sådan är sannolikt den säkerligen urgamla
stammen Vie- af *9.e315- till is!. vega 'föra från ett ställe till
ett annat', en parallellbildning till fao. älfnamnet vigg <--*ue316 5.
På analogt sätt förklarar jag också hälst Fyghpir (se d. 0.).
21. Suffixet t kan man ha anledning att spåra i
Holten 6
Gulten
Anton
Jälten
Halroten
Filten
Se närmare de särskilda artiklarna.
Styile Un.2 s. 315.
Nordlander Ångerrn. fiskev. s. 27. Äfven N. anser, att sjön
gifvit socknen sitt namn.
Se Förstem. 2: 227, Jellinghaus Westfäl. ortsn. s. 26 f.; jfr
äfven Lohmeyer Deutsche fiussnamen s. 121.
So Rygh NG- 14: 396 ock närmare under TIO*,
Nybildning; jfr fsv. *Hulse, inom. 17.

XX. 2

BILDNINGSSÄTT: AFLEDN. PI

-d-, -t-, -ande, -(m)an. 39

Östen (: Ösan)
Närten
Järten
Smällen
Löften
Ystan
Multen 21
. Här kan äfven erinras om det älfosäkra2
m. fl. ännu mera
namn, som synes föreligga i fsv. Veentha qucern, Vtentho queern3,
samt vidare om fsv. Must, nu Tjusta ström (se afd. I, s. 330).
Afledningen må jämföras med suffixet -id, som uppträder i åtskil-

: 1suzoiv : 1eihen 'hvitliga grekiska sjönamn såsom Asumok
:
gv9o;
'gödsel'
m.
fl.
(Fick
Bezz. Beitr. 22: 75).
poppel', 'OvOk
Participbildningar på -ande äro i Sverge ock Norge
rätt vanliga i vattendragsnamn, särskilt i benämningar å forsar
ock älfvar. Svenska sådana äro sjö-, resp. å- ock forsnamnen
Lyniendi, Ryniande, Sludhande, *Skinande; jfr äfven Jälnan
(fsv. *Gcellande?) ock Tallen, där namnet Voellande behandlas.
Ett enkelt *Fallande förutsättes möjligen af det fsv. gårdnamnet Fallanda fors (SD 2: 182 fr. 1295).
Slutligen må under hänvisning till artiklarna Jälmaren,
Karken ock Vidhine framhållas, att sjönamnsformerna ialmans
(från slutet af 1100-talet), Widhman (1362) ock gårdnamnet
Karoanshult (1368 : Karken) kunna utgå från bildningar på
-(m)an, en i nordiska vattendragsnamn för öfrigt icke uppvisad
afledni ng.

B. Sjönamn, som äro sammansatta med
appellativer för »-sjö», »-tjärn», »-vatten» o. d.
Se Maren, Unden, Unnen, Vättern. Om sammansatta sjönamn,
som innehålla fördunklade former af ordet -sjö se A 17. Fördunklade former af ordet -tjärn ingå i Trantern, Ursten (jfr
Roten). Ordet -göl uppträder i Skingeln. De öfriga sjönam: Mullsätter.
Se närmare under de särskilda artiklarna.
8) Vartofta hd Vg. Vadst. kl. jordeb. s. 183 fr. 1447, 1466 o. s. v.
Jfr stammen i fsv. Vmnir?
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nen på -sjö, -tjärn, -vattnet, -göl falla egentligen utom om-

rådet för afhandlingen (se inledningen). Ett större antal har
emellertid uppräknats ock behandlats i afd. I flerstädes; se äfven
de under III A förekommande listorna samt under IV här ock
där anförda gårdnamn, som bildats af dylika sjönamn.

C. Allmänna anmärkningar.
1. Växling af afledning ock senare sammansättningsled
synes ha ägt rum i
a) Dädlingen
fsv. Dcedesio (sockennamn)
Finningen ---> Finnsjön
Gisslaren 2 : Gislingstorp
Grytingen Gryten
Hissingen
fsv.
Islingen
fsv. *Ise (: Isaryd)
Kolbrännaren Kolbränningen
Nistelen Nisten Nistingen
Näsnaren
fsv. 'Nffisir (: fsv. Ncesisthorp
Ripplingen (?) : Rippestorp
fsv. *Hvinir (: ä.-nsv. Hvinisrum)
Vinningen
fsv. *Vcelinger (: Veelingsnws)
*Valir (: Valisness), nu välen 1 : Välsnäs
fsv. *Yngil, *Ingil (: fsv. Yn.gils-, Ingilsdal)
Yngaren
Yxningen
fsv. 'Yxne (: fsv. Yxnarum)
Ärtingen
fsv. *Areti (: fsv. Aretamarkh).
Jfr äfven Kvisingstorp : Kvesen, Midingsbråten : Mien,
Skillingsmåla : Skälen samt fsv. *Skcerlanger (: Skeerlogxöö),
nu Skärlen, där dock snarast en utveckling af rent ljudlig art
föreligger.
b) En andra sammansättningsled tycks i yngre tid ha tillkommit i
Enehagen (:Ensbo)
Torskabotten (: Torska)
Nåtvin (: Nåtsbo)
Tostholmen (: Tussered).
*Näfvergården : *Ncevre 2
1)

Möjligen dock för Nwsnis,

2) : Näfverbo.
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c) Hit hör äfven den stora ock intressanta grupp af sjö namn, som ursprungligen varit enkla, men sedermera
utvidgats med -sjö 1. dyl.' Af sådana ha vi i det föregående
träffat många mer eller mindre säkra fall. Där ej gamla
former finnas uppvisade, är det vanligen gårdnamnen som härvidlag visa vägen. Utan tvifvel ha dock dylika sjönamn funnits till ett betydligt större antal, än hvad i denna af handling
kommit till synes. Men där hvarken fornformer ellet gårdnamn
föreligga, är det synnerligen svårt att upptäcka dem. Ett gott
kriterium erbjuder naturligtvis befintligheten i första leden af
sådan afiedningsändelse, med hvilken sjönamn ofta bildats. Slutligen må i detta sammanhang nämnas, att jag icke kan biträda
den mening, som stundom ger sig tillkänna, att i älsta tid
samtliga nordiska vattendragsnamn varit osammansatta, d. v. s.
icke utbildade med -sjö o. d. Namn "sådana som Brepasio,
Diupasio, Svartasio o. s. v. kunna naturligtvis utgå från ett
"Brepe, 'Djupe, "Svarte, men så behöfver ej ha varit fallet.
Vanligen ha de äldre fsv. formerna lytt *Brepe sior, "Dlupe
sior, "Svarte sior, hvartill formerna på -a i första leden äro
oblika kasus.
Bland här afsedda sjönamn, som i yngre tid bevisligen eller
sannolikt utvidgats med -sjö, må exempelvis nämnas:
Gorjen 2 kallas å GS Gorgsjön2
Aglasjön
Aglan
Gran 1 -› Gransjön
Asken --> Askesjön
fsv. *Htelsinger -› HälsingeAxsjön
Axen
sjön
Ensjön
Enen
fsv. Friski --> "Fris(ka)sjön --> fsv. "Linundhe (: Linundarydh) -› Linnesjön
Frisjön
Långtögen Långtösjön
Gimmen Gimmesjön
Mjälkesjön
fsv. Mitelke
Glottran --> Glottrasjön
Glåpen kallas af THAM ock å Moren 2 Morsjön
MorPan Morpasjön2
GS Glåpsjön2
Jag fäster mig här icke vid de många sammansättningar af
gamla sjönamn ock ordet -sjö, som bevisligen blott äro kartformer o. d.
såsom Boensjön (THAm) för Boen, Lotternsjön för Lottern o. d.,
ofta lätt igänkänliga därpå, att — såsom i dessa exempel — best.
artikelns n medföljt i sammansättningen, men mången gång äfven af
annat slag, såsom Gertsjön, Kallosjön o. s. v.
Möjligen blott en skriftform.
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Nain --> Naschsjön
Narfveten -> Narfvetesjön
Ogan --> Ogasjön
Oren 2 --> Orasjön
Rammen 2 -› Rammsjön
Ramsen 1 -> Ramsjö
Rasten -->- Rastsjön
Yxtan --> Yxtasjön

XX. 2

fsv. "/Elmte --> Ämtsjön Lösens
sn Blek.1
Ärr --> Ärrsjön
Ömn --> Ölsjön; se Ölen 3
Ören --> Öresjön; se Ören 1, 2
Ören -> Öresjö; se Ören 3
fsv. *Or, fno. Aurr -->- Örsjön3
0rib:igen --> Örlingssjön.

Somliga af dessa dubbelformer lefva ännu vid sidan af
hvarandra.
Åtminstone i vissa dylika fall har man att räkna med den
möjligheten, att första leden haft funktionen af en genitivus
definitivus. Så är t. ex. fallet med Stångån, y.-fsv. Stanga aa
*Stangar
SD NS 3: 90, ä.-fsv. Stang (se Stång.), fsv. BmUafors 'forsen BEeller (ge under Beten) 0. s. v.
d) Men äfven ett omvänt förhållande har stundom ägt rum, i
det att namn på -sjön mist sin senare led. Det är nämligen
möjligt, att sådana namn som Drättingen, Glaåkern, Gullungen,
Knabbarpen, Risingen, Turingen 0. s. v. (se III A 19) icke
direkt bildats af gårdnamn Drättinge, Glaåker, Knabbarp, EjBinge, Rycklinge, Turinge (porunge 1314) o. s. v., utan snarare
böra betraktas som ellipser ur Drättingesjön, *Glaåkerssjön,
*Knabbarpssjön, Risingesjön, Turingesjön. I dessa fall kunna
alltså de enkla namnen ha uppkommit ur de med -sjön sammansatta. På samma sätt har nog Kvidden uppstått ur Kviddsjön,
Meten ur Metsjön, Sarfven ur Sarfsjön, Suttern ur Sutaresjön3, Ålen ur Ålsjön (jfr fsv. Aalsio), möjligen äfven Holmen
ur Holmsjön, Hulten ur Hultsjön. Jfr äfven växlingen af
de mera oklara Yddingen
Yddingesjön (: Yddinge). För
öfrigt erinras om de förut nämnda Dädlingen
fsv. Deadesio,
Hissingen
fsv. *Hipsio (se under lift. a).
: Elmbtemähle (1671; Be närmare ilmten).
GS 1 V 35; se Ören.
8) Denna, som det på grund af TUNELDS uppgift kan tyckas, fullt
säkra härledning göres dock mycket osäker af de fsv. formerna (piscaria) in matro (SD 4: 285 fr. 1332) ock in sytro (SD 4: 324, 335),
hvarmed sannolikt syftas på en i förbindelse med sjön stående å (ej på
ån själf såsom i SD Reg. antages). Se tillägget.
2)
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e) Slutligen sammanfattar jag de i det föregående behandlade mer eller mindre säkra fall af suffixöfv erförin g:
Sansken ---> Grosken
--> Virken
Arken
Tisnaren --> Kolsnaren
Järten
Gulten
Malsnaren 2.
Visnaren
-> Käxten
Risten
2. I många fall är det emellertid icke blott afledningen eller
den senare sammansättningsleden som förändrats, utan sjöarna ha
under tidernas lopp växlat namn. Ofta stå dessa namn formellt hvarandra ganska nära, hvadan det yngre snarast kan
betraktas som ett slags folketymologisk omtydning af det äldre.
a) Jag erinrar här först om några fall af dylik växling,
där (åtminstone) ett af namnen numera dött ut:
Rottnen 2 — Söraby- 1.
Algudhi Allgunnen
Norrabysjön
Asbrunnen Saxsior
Rifven Ryfven
Björkaren 1.
Bärkaren
Rummen - *Runnir
Björken
Ryningen Römen
Eldan Älen
Skiren Skären
Flären Ivarn
Snesaren - Snoken
Frie Frillen
Soljen 'Skwldir 1. "Skwllir
'Funder 1. "Fundir Fullen
Storsjön (Gästr.) *Sxlgh- 2
Holpen - Valpen
Knabbarpen Skiresjön Tenaren Prästsjön
Tolken 2 Ok(r)ir, Ökern
Lonen Hornborgasjön
Tyreln Spjuten
Malen MalmTåkern
pughn
"Malinger Malmsjön
Smörhultssjön
'Väte
Nässjö&
Nas(s)en
'Vekul(?) Fiskestadsjön
Oren - Ören
Orhammaren Örhammaren 'Vidhir 2 — Storsjön
Vikaren Storsjön
Orlången Örlunden
Viken Rycklingen
Remmen Ömmeln
Övättern Försjön 3.
Remnaren Rimaren
Jfr äfven Släningen.
Stundom består förändringen blott däri, att till det gamla
namnet fogats en första sammansättningsled, t. ex. Långrammen
Hör möjligen till b.
2) Se Säljen.
Om hvilk a af dessa namn som nu äro utdöda, se närmare de
särskilda artiklarna.
1)

3)
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: "Rammen, Näsrämmen (: Rämsnäs), Stortron (: Trosby), Täftlången (: Långsbo).
Särskilt egendomligt är det fall, då det gamla sjönamnet
Ökern (0k[r]ir) utbytts mot namnet Tolken, hvilket dessutom
tillkommer en annan västgötasjö. Beträffande flera af dessa
växlingar är det troligt, att de olika namnen tillhört olika delar
af sjöarnas omgifning; se t. ex. Algudhl (danskt) - Allgunnen
(svenskt), Frie (danskt)
Frille(n) (svenskt), Soljen.
Hit höra naturligtvis äfven sådana fall, där ett enkelt sjönamn utbytts mot ett, som sammansatts medelst -sjö o. dyl.
ock ett gårdnamn. Dettas första led innehåller stundom själf
det gamla sjönamnet, t. ex. "Langer : Langxrwm, hvaraf *Lång
serumssjön, *Langer : Långstorp, hvaraf Långstorpssjön (se
närmare Lången), Noren : Norbosjön, "Tidhir : Tirserumssjön,
fsv. "Vidhir : Vidhirsrum, hvaraf Virserumssjön (om andra
fall se under b).
Se för öfrigt utförligare under de särskilda artiklarna.
b) Vi öfvergå nu till att erinra om några i det föregående
omnämnda exempel på liknande namnväxling i nuvarande tid,
d. v. s. fall där de olika namnen ännu lefva. Det vanliga
förhållandet är, att enkla namn växla med yngre sammansättningar med -sjö, vanligen i första leden innehållande namn på
gårdar, som äro belägna vid de resp. sjöarna. Stundom för det
äldre namnet en ganska tynande tillvaro ock har endast kartorna att tacka för att det ännu ihågkommes. Så kallas i våra
dagar t. ex.
Boen af allmogen vanligen Altarpsjön
Bjuren --> Fräkenstorpssjön
Bolmen ock Örken kallas af allmogen ofta Storsjön
Flaken eller stundom Alljunnen kallas ofta Hälganässjön
Flögen kallas ofta endast Sjön
Gröen -> Landvättersjön
Kitteln -> Flyltesjön
Lången 9 Hestrasjön
Magern -> Öfverrudssj ön
Mogden --> Vingsjön eller Hökerumssjön eller Säbysjön
Näsrämmen -> Rämssjön
Saden -> Sahultesjö
Spjuten 1 kallas lifven Kyrksjön
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Trummen --> Härlöfssjön
Uttran kallas hos TUNELD Uttringesjön
Vedan kallas äfven Vedasjön
Ved(d)en --> Vedamålasjön : Vedamåla, hvars första led innehåller samma gamla sjönamn *Vidhi
Vigotten -› Fagerhultsjön
Yttern -› Ytterrussjön
Ören 5 Lagmanshagasjön
Örlen Ransbärgssjön.
Denna lista torde lätteligen kunna mångdubblas. Hit höra
äfven sådana etymologiserande nyskapelser som Roseken för
Rusken ock Valdemaren för Vammeln.
Utvecklingen har alltså i regel gått från enkla till
sammansatta namn. Enahanda är förhållandet i Norge (se
Rygh Stud. flerstädes). Undantag (s. k. ellipser) anföras
ofvan under 1 d.
3. Om genus har redan något talats under A 6.
De svenska sjönamnen voro åtminstone under fsv. tid samtliga maskuliner, en omständighet som beror på att appellativet sjö äfven i äldre tider hade maskulint genus. Principen
att gifva dem maskulint kön genomfördes med sådan konsekvens, att feminina eller neutrala grundord, som utan afiedning
användes som sjönamn, erhöll° samma kön. Hit höra af de
under A 1 uppräknade:
Saxen (: sax n.)1
Axen (: ax n.)
Sinnern
(: sinner n.)
Blåkaren (: kar n.)
Skälen (: skäl n.)
Fenen (: fen n.)
Spjuten (: spjut n.)
Gryten. (: gryt n.; jämte nStjälpen. (: stjälp n.).
afledning)
Kanske man också har att efter denna regel förklara fsv. Salsnws (1337 : Salen) för väntat Sala(r)nces. Samma lag, enligt
hvilken ett ord kom att med afseende på genus rätta sig efter den
ortnamnskategori, till hvilken det hörde, har äfven gällt i no. 2
De få undantag, som kunna uppvisas, äro säkerligen af
ungt datum, ock dylika namn beteckna vattensamlingar af så
Jämte n-afledning.
Se härom Bugge Ark. 7: 262 Rygh NG Indl. s.• 13.

46

HELLQUIST, SJÖNAMN.

XX.

2

obetydligt omfång, att de icke betraktats som sjöar, t. ex. Oxögat; jfr älven Djup-, Grundsnuggan.
Sjönamnen på -an utgå från oblika kasus af maskulina
n-stammar (se härom A 6).
Alldeles analogt är förhållandet med de nordiska flodnamnen, som anslutit sig till det feminina å, äldre ä. Om motsvarande företeelse i utomgermanska språk se Brugmann-Delbräck Grundr. III. 1: 93 f.
Utan tvifvel utgöres flertalet af de älsta vattendragsnamnen
af adjektiv. En mängd säkra exempel härpå ha anförts i det
föregående. Sannolikt äro älven de älsta sjönamnen på -la
ock -ian att uppfatta på samma sätt.
4. Den bestämda slutartikeln i sjönamnen har tillagts
vid mycket olika tider i olika delar af landet. Den älsta formen jag känner med dylikt tillägg skulle vara ialmans (1167
—1185), best. gen. till 'Ulm° (Jälmaren). Af detta sjönamn
äro inga former utan -an, -en uppvisade. Det andra exemplet
är Widhman (1362) : *Vidhme? Men i båda dessa fall kan
man — ock möjligen med större skäl — tänka på en afledning
-(m)an. På samma sätt är det icke oantagligt, att det fsv.
gårdnamnet Karcanshult förutsätter icke ett sjönamn *Karke,
utan en form Karkan (jfr nedan).
- För öfrigt är mig intet dylikt fall från medeltiden bekant.
VGL IV har Breengir, Holk, Valdemar II:s jordebok Kalt, år
1167 förekommer formen Rwsk, år 1344 Tempne, 1477 Sorna,
o. s. v. Af de ofta belagda namnen Mälaren, Vänern ock Vättern
finnes från fsv. tid intet med bestämd artikel. Vidare erinras
om de talrika under afd. IV anförda, af sjönamn bildade fsv.
gårdnatnnen, af hvilka intet uppvisar sjönamnet i bestämd form,
t. ex. följande representanter för olika typer:
Brabodhum (1378)
Etheskogh (1308)
Midhlungsbotha (1413)
Ja3luntompta (1268)
Ingelsdaall (1477)
Blixthorp (1334)
Salsnces (1337)
Lygnis asa (1337)
Floknisrum (1320)
Kalt (1356)
nerghterydh (1311)
Linder (1434).
Först under 1500-talet blifva suffigerade namn något vanligare. Från 1544 har jag anfört Roxen, från 1588 stora Bä-
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ren (Bör); inemot slutet af 1500-talet börjar Mälaren erhålla
slutartikel. Jfr gårdnamnen Immen, Matlången ock Ullevettern från 1590, Elsimmen 1628, Swartesången ock Åskawen

1642, samtliga från Vrml. Men de obestämda formerna äro
ännu ganska allmänna: Vcether (1567), Lelång (1587), Lögner
(1603), Imell (1624), Miör (1626); jfr gårdnamnet Empter (1642).
I Tunelds geografi (1741) äro de suffigerade formerna nästan
allenahärskandel. Emellertid finnas landsorter där de ännu
icke trängt igenom, såsom Dalsland (Bör, Iväg, Le, Lelång,
Ärr), jfr vrml. Gla (östg. Glan), västg. Miör (hos allmogen,
jämte Mjörn), Små!. Val (jämte Valen), blek. Mie (jämte Mien).
Gårdnamn, hvilkas första led innehåller best. formen af ett
sjönamn, måste sålunda vara: relativt unga. Sådana äro Eldansnäs, Elensås, Gimmened, Lienshyttan, Trästenshult, Tröntorpet. Fsv. Kareanshult (1368: Karken) kan utgå från ett sjönamn Karkan (jfr ofvan).
Om gårdnamn såsom • Dunker (vid Bunkern), Kalf (vid
Kalfven), Lång (vid Lången) o. s. v. se afd. IV c slutet.
I vissa fall, såsom Fränen, Solnen, Törnen (jämte Frän,
*Solen, Törn), tyckes — sannolikt blott inom skriftspråket —
best. artikel hafva tillagts två gånger.
1) Om formen Liksdam, som beror på afskrift af äldre källa, se

Likstammen.
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Öfversikt af sjönamnens betydelse'.
På grund af den föregående undersökningen kan man för
där behandlade sjönamn uppställa vissa mera framträdande
betydelsekategorier 2.

A) Grundordets betydelse.
Följande namn innehålla eller synas innehålla benämningar
på eller beteckningar för
1)

djur:
Alken (?)
Alkvättern
Alten
Anden

Arken
Bjuren
Björn 3
Bremsen 4

Båloxen
Följaren(?)
[Fölsingen]
Galten

i) Här göras i förbigående åtskilliga tillägg till framställningen
i afd. I. öfriga, namn återfinnas lätt i det föreg., de med -sjö (o. s. v.)
sammansatta medelst korshänvisningarna. I samband med anförandet af
de sjönamn, som innehålla ånamn (mom. 20), lemnas äfven en kort
återblick på hvad i det föregående yttrats om denna grupp af vattendragsnamn, äfven om de ej direkt falla inom afhandlingens område.
Om utländska betydelsemotsvarigheter se under de särskilda
artiklarna.
Med sammansättningar.
Till denna artikel må här läggas ett par ord. Ett möjligen
besläktat vattendragsnamn föreligger antagligen i fsv. Bremsaby quern
(SD NS 2: 171 fr. 1409), nu Bromseby (kvarn), belägen vid ett mindre
vattendrag. Jfr det i norr därom belägna Rusk vid sjön EIä,rsan.
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Getaren
Geten(?)
Gåsen
Gässlingen
Hin sen
Hjorten
Hunningen
Hynningen
Hägern
FIastestruten
Höningen
Igelkotten
Igeln
Kalfven
*Killingen
Kläggen
Kråken
Kvidden
Lankan(?)
Meshatten

Muloxen
Mysingen
Mysslingen
Måsnaren(?)
[Märrsprän.garen]
Ornungen(?)
Oxen
Oxnan
*Oxunden
Rammen
Rudungen
Sarfven
Snoken
Svalhanen(?)
Svan
[Svaningen]
Tiken(?)
Tjen
Tjurken
Trantern

Trästen(?)
Tärnan
Ufven
Ulfven
Uren
Uttran
Valloxen
Vifveln
Yxern
Yxningen
klen
Älgen
Älmten
Ältan
Ältaren
Alten
Ölkytan
Örten (: isl. 21pt)
m. fl.1;

dessutom en synnerligen stor mängd med -sjö o. s. v. sammansatta 2, såsom t. ex.
Alkvattnet
Andsjön
Aresjön
Bju.rsj ön
Björnsjön
Boekasjön
Fisksjön
Galtsjön
Gamasjön 3

Getsj ön
Grissjön 4
Gås sj ön
Göksjön
Hans jön
Harasjön 5
Flindsjön
Hjortsj ön
FIorssjön

Hundsjön
Hästsjön
Höksjön
Igelsjön.
Kalfsjön
Kattjärn
Kiasjön
Kotjärn
Korptjärn

De mäst osäkra exemplen ha utelemnats.
Till dessa i det föregående omnämnda namn läggas i denna afd.
med bifogande af källuppgifter några, som jag förut icke haft någon
direkt anledning att omtala; de öfriga återfinnas i sin alfabetiska ordning eller med tillhjälp af hänvisningar.
GS 1 V 37 Hall.
4) GS 2 ö 38 Smal., 4 ö 31 Uppl.
3) GS 1
38, 1 V 33.
6) GS 1 V 32,. 2 ö 32 Vrml.

XX. 3
Kråksjön
Lamtjärn
*Loasio'
Lomsjön.
Loppsjön 2
Marsjön 3
Måkevattnet
Mårdsjön 4
Måssjön
Märrtjärn 5
Ormsjön
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Orrtjärn
Oxsjön
Rammsjön
Ricksjön(?)
Rudsjön
Räfsjön 6
fsv. Skatusior 7
Svalsjöns
Svansjön
Tiksjön
Tjursjön

Transjön
Tärnsjön.
Ufvasjön
Ugglesjön
Ulfsjön
Ursjön
Uttersjön
Vargsjön
Älgsjön
Ödeltjärnl°
Örnsjön.

Jfr gårdnamnen Loasio (se not 1); Fughilsio, nu Fågelsjö
(SD NS 1: 473). Ett stort antal af med fisknamn sammansatta hithörande ord äro dessutom uppräknade ock behandlade
under Asplången11.
Vidare erinras om de fno. älfnamnen Bera, Gsa, Hanka,
Hind, Hrefna, Håna, Kråka, Tita, Ugla o. S. v.12 samt det af mig
under Trantern ponerade fsv. älfnamnet Trana. Fsv. Beruaa
(SD 3: 644 fr. 1324) Häls. kan betyda 'björninneån', men också
vara utvidgat af äldre ånamn Bera. Af bäcknamn o. d. må
anföras:
fsv. Biwrbwkken (SD NS 3: 273), gård i Vadsbo hd Vg.
Kettobek (SD 3: 461) Kisa sn Og. : fsv. ksetta 'katta'
Så har Logsjön (GS 2 ö 33), Edsbärgs sn Nke, i fsv. tid hetat.
Den vid sjön belägna gården Logsjö kallas nämligen i SD NS 3: 622
Loasio (hör väl till 'ö 'lodjur').
GS 3 Ö 32 2 ggr Vstml.
3) Se dock Maxen.
GS 6 Ö 30 Uppl.; naturligtvis mycket osäkert. Jfr fsv. Mar=
dhawik (SD NS 3: 547), nu Malevik Hall. : fsv. marker 'mård'. Hit
kunna ock höra flera af sjönamnen på MC-.
Se Märrsprängaren.
6) GS 3 Ö 40, 4 (3 31, 6 (331.
7 ) VGL IV, nu Skategöl Vg.
8) Dock osäkert.
Dock osäkert.
GS 1 V 33 Dalsl., 1 Ö 32 Vrål.
Det kunde till denna framställning läggas, att en fsv. motsvarighet till namnet Abborrsjön finnes redan 1270 i Aghborrasio (SD
1: 453).
Jfr Rygli NG ock Elven. flerst.; Liden Språkhist. bidr. 1: 38.
Sv. landsm. XX. 2-3.
4
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Madkabfflk (SD NS 1: 504), nu Markebäck, gård i Askersunds
sn Nke : fsv. mapker 'mask"Swinabwk (SD 3: 78) Vg. : svin
Uglubeek (SD 3: 80, 81) Vg. : uggla
Ulvavadh (SD 4: 112), ström i Upp].

2)

träd ock andra växter, samling af dylika
(lund, skog) eller delar af växter (agn, borst,
bär, strå o. d):
Agnaren
Alen
Alsen
Asken
Aspen
Asplången
Axaren
Axen
Barken
Bjärken
Björkan
Björken
Björklången
Björknan
Björknaren
Bokelången
Borstingen
Bräxnan(?)
Busken
Bärkern
Bökelången
Börken
Eckeln(?)
Eckern
Ekaren

Eken
Eklången
Eknaren
Enaren
Enehagen
Enen
Eningen
Fenen
Furen
Förlången
Gran
Granramen
Grängen
Gräsken
Gräsmangen
Gräsviggen
Halmten
Hesslången 2
Järnlunden
Kornan
Kärfv en
Linden
Linnen
Långhalmen
Löf

Löningen
Misteln
Mållen
Njurhult en
Oren3
Porslösen
Roten
Spraggen
Starringen
Strålången 1(?)
Tallången
Tryn
Vassgården
Vedan
Ved(d)en
Vibjörken
*Vidhgalder 1.
-galle
Viflotten
Viholten
Vilången
Vävassen(?)
Älmaren
Örlunden.

Markasjön (GS 3 Ö 39, 5 Ö 30) är naturligtvis flertydigt.
Jfr Sax&I Suomal.-ugril. seuran aikakauskirja XXIII. 9: 3.
Med sammansättningar.

XX. 3
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Af med -sjö o. s. v. sammansatta må nämnas:
Agnsjön •
Grässjön
Porssjön
Alsjön
Hampsjön
Rissjön
Almsjön
Hafresjön.
Roghsio 5
Asksjön
Hensjön
Rotsjön
Aspsjön
Kornsjön
Skogssjön
Axsjön
Kärn(e)sjön(?) 2
Spraggtjärn
Björksjön
Lindsjön
Starrsjön
Blomasjönl
Lingonsjön.3
Stråtjärn
Boksjön
Linsjön
Säfsjön
Eksjön
Ljungsjön 4
Talltjärn
Ensjön
Lundsjön
Vassjön
Pursjön
Löfsjön
Visjön
Gransjön
Lönnsjön .
Yasj ön.
Jfr äfven norrl. Byske älf (besläktat med, men väl ej
aflett af fsv. byske n. 'buskar, ris', såsom Karsten Österbottn.
ortn. 1: 72 antar, jfr fsv. in bredhabyskio SD 4: 569 fr. 1337)
samt fsv. gårdnamnen Haslubek (: ett ånamn *Hasla, se Hesslånen) ock Nötha-, Not(h)abeek Smål. (:sv. nöt 'flux').
Goda betydelseanalogier erbjuda de af Fick Bezz. Beitr.
32: 69 samt å andra st. i samma af h. anförda grekiska käll-,
ock sjönamn.
3)

sten, grus, sand
mull 0. d.
Dösslingen
Grann
Grecken
Grindeln
Gryten
Grytingen.
Gröcken.
Haljen

o. d.;

stenrör

Rallaren
~ungen
Hallången
Halvarsnoren
Hammaren
Horjen
Florken
Hällemaren

o. d.;

mo

o. d.;

Hälltolen
Hällungen
Järfveln
Kumlan
Lermon
Malen
Malingen
Maljen

GS 1 V 36 Vg. : Blomskog.
GS 1 V 38 : Kärnebygd Hall., 2 V 34 Bob.
Närtuna an Uppl., Tham Sthm s. 192.
GS 1 V 38 2 ggr, 1 V 37 2 ggr, jfr t. ex. fsv. Lyungsio
(SD NS 3: 339 fr. 1418), nu Lyngsjö sn Skå.
3) Fsv. gårdnamn.
3)
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Sandören
Sansken
Saxen
Skrafiingen(?)
Skärfiången
Skärfvingen
Skärjen
Stenbarken
Stenbjörn
Steningan
Stenmalmen
Stenramen
af sammansättningar med -sjö o. s. v.
Malsjön
Grindsjön
Malmsjön (jfr 5)
Grytsjön
Mosjön
Hallsjön
Mullsjön
Hammarsjön
Rasjön(esv.Rasior
Hällsjön
Mjälldrängen
Mofällingen
Molången
Mullhöfden.
Mulloxen l
Mälaren
Orhammaren
Orjen
Radkalfven
Ralången
Rönmaren
'Röringen

3

Sännen
Sänningen
Örbågen
Ören (jfr 14)
Örflon
Örgaggen.
Örhammaren
Örken
Örlen
Örlunden
Örlången
Örmalmen;
Rössjön
Sandsjön
Skärsjön
Stensjön
Örsjön.

dy, gyttja, lera o. d. :
Gorjen
Gorren
Gårbarken
Kåen(?)

Leringen
Lermon
Limaren
Pasken

Sormen
Vesan;

sammansättningar med -sjö o. s. v.: Gårsjön, Kåsjön, Lersjön;
jfr fsv. älfnarnnen Lera ock "Ler(i)gha ä, nu Lerjeån (se mom. 20),
gårdnamnet fda. Dybwk, nu Dybäck, Vemmenhögs hd Skåne,
ock det fno. älfnamnet Råma (se• Käen). Om nordiska vattendragsnamn, som innehålla motsvarigheter till sv. o. no. dial.
sly, sli 'slem; slernartade vattenväxer', fno. siST o. s. v., se Modin
Sv. lm. XIX. 2: 33, 118, Karsten Österbottn. ortn. 1: 52. Jfr
äfven det vanliga eng. Muddy lake, river o. s. v.'

metaller o. d. :
Erlången
Gullringen

Gullvangen
Järken

Järnbäljen
Järnlunden

Jfr härtill DU äfven Karsten österbottn. ortn. 1: 78 (fl-sv.
Mullo bäck).
Se Egli Nom. geogr.
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Kopparen
Malmen

Rön(?)
Ärtingen;

af sammansättningar med -sjö o.
Blysjön'
[Gunsi ön]
Ersjön
Järnsjön
6)

ö, holme 0.
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Koppartjärn
Malmsjön (jfr 3).

(1.:

Holmen
Tostholmen
Vadjungen
Yngen 2

Öbalen
Ö(je)vättern
Öjaren
Ölången;
Öjbjörken
Öjen
af sammansättningar med -sjö: Holmsjön, Öjasjön, Ösjön.

7) bärg, höjd, kulle, ås, brant 0. d.; näs, udde
Bringen
*Bärgunden
Fjällen
Fjällrämmen
Hillen
Hillingen
Hufvan
Hunn(?)
Härsåsen
Flöfvern

Sinnen
Klefven
Kullen
Lien
Nasen
Näsnaren.
Näsrämmen
Nästången
Näsöl
Oppåsen 1. Oppäsen

Af med -sjö o. s. v. sammansatta märkas:
Back(a)tjärn.2
Knolltjärn
Bärgsjön
Kullsjön
Fjällsjön
Lensjön
Kniptjärn 3
Nässjön

Remmen
Snyten
Stjälpen
Stöparen
Tången 1
Udden
Äsu.nden(?)
Asen.

Stöpsjön
Uddetjärn
Åssjön.

8) hage, äng, vall hed, åker 0.
Enehagen
Hagsvarten
Heen
1)
3)

GS 1 Ö 32 Vrml.
GS 2 V 34 Boll.

Valloxen
Vållern
Vångaren

Vällingen
Åkervristen (?)4
Ångaren;
2) GS 1 Ö 32 Vrml.
4) Hör snarast till 20.
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af med -sjö o. d. sammansatta:
Vallsjön
Hagsjönl
Vångsjön
Hedsjön

Åkersjön
Angsjön.

bråte, svedjeland, röjning, nyodling 0.
Bråten
Bränningen
Kolbränningen

Mofällingen
Rönnaren
Rönningen

sammansättningar med -sjö o.
Rydsjön
Bråtasjön
Rönningtjärn
Brännetjärn
Jfr fsv. Brutabaak (se Bråten).

Vålen;

Vålsj ön.

tomt, gård, hus, byggnad o. d.:
Boden
Boen
Bolen
Fatburen

Husören
Hysingen
Järngården
Kyan

sammansättningar på -sjö o.
Hyttsjön
Bastesjön
Flärbärgssjön
Bosjön
Kvarnsjön
Bolsjön
Kyrksjön
Fatburssjön
[Logsjön(?)2]
Gårdsjön
Salsjön
Hemsjön

11) rågång, gräns, skäl. 0.
Råen
Rågreken

Näfvergården
Salen(?)
Toften; jfr äfven
Visten;
Smedjesjön
Stugutjärn
Sätersjön
Torpsjön 3.

d.:

Rålången 4
Råviggen

Skillingen
Skälen;

Jfr fsv. Haghaslo (SD 3: 146 fr. 1313) Smål. — att lägga till
de under Hagsvarten anförda sjönamnsformerna.
GS 5 ö 33 : Logtorp, 2 ö 33 : Logsjö, fsv. Loasio (se
mom. 1) kunna naturligtvis föras till loge, fsv. löe, men ha säkerligen annat ursprung (snarast : lö 'lodjur' eller möjligen : lä 'sank äng
o. d.', se Södw. Ordb.).
Se om dessa sjöar närmare under Hysingen.
M. fl. namn på Rå-.
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sammansättningar på -sjö:
Målsjön
Delsjön1 .
Råsjön
Gränssjön

57.

Skälsjön.

12) håla, klyfta, gap, reuma o. d.; dal o. d. :
Borren
Bredrefven
Dalen (Dan)
Dolpan
Dyfveln
Dänningen
Dänseln
Elen
Elingen
Gapern
Gillen
Gimmen
Ginningen
Glupen
Glypen

Glysen
Glåppen
Göljan
Gömmaren
Holken
Holp en
Holten (fsv. *Hulse)
Hulingen
Hulpan
Hålvättern
Jönnen(?)
Klysen
Klämmingen
Kolpen
Kösen

Mögrefven
Näsöl
Potten
Putten
Remnaren
Risten
Ryfven
Ryppjan
Råpen
Söljen(?)
Uppdämpen
Vammen
/ilsken
Öfvergifvaren
Örgifven ;

sammansättningar med -sjö o. s. v.:
Bårsjön
Dalsjön
Gapsyo 3

Hålsjön
Klyfttjärn
Puttsjön.

Ristesjön.

13) sank däld, vattenpuss, ,pöl, mosse, kärr, mad
Morlegen
Mosslången
Myssjaren.
Vasen
Vesan;
sammansättningar på -sjö o. S. v.: Flosjön, Kärrsjön, Madesjön, Mortjärn, Mossjön; jfr fsv. Myrisio (SD NS 3: 171 fr. 1314),
nu Myrsjö sn Smål. (senare äfven Myra-) : myr f.
Brocken(?)
Däfveln
Plogen
Plon
Jäsen(?)

Kåfven
Kärrlången
Loken
Madkroken 4
Moren

Det bör dock märkas, att Delsjön (GS 1 V 36), örgryte o. Fässbälgs s:nar Vg., SD 3: 80 fr. 1312 tre ggr skrifves Dilsio.
3) Fsv. gårdnamn.
Se Månen.
4) Ombildning af Matkroken.
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vatten, sjö o. d.; vattensamling o.
Afven
Afvern(?)
Juttern
Laggaren
Lögaren
Maren
Mjörn (jfr 31)

Naten
Näken(?)
Nätaren(?)
Sommen
Summeln
Unden
Unnenl

Af älfnamn erinras om Lagan.
Om utländska betydelseanalogier
samt Naten, Näken m.

Varen(?)
Vata
'Våte
Vänern(?)
Vättern 2
*Åg 3
Ören (jfr 3).

se t. ex. under Vättern

klick, plump o. d.:
Dätten, Dättern, Plumpen.

blandning, röra, sammangyttrad massa

o.

d.:

Hu.rfven, Mangen, Mången, Mäskaren; jfr Sommen, Summeln (under 14). Här erinras äfven om de (f)no. älfnamnen
Blanda, Maska; se Mangon ock Mäskaren.

mytiska väsen:
(fsv.) Algudhl
Alguten
Allgunnen
Alljungen
Frövättern
Näekungen

Närdingen
Onsörjen
[Puklingen]
Rägnaren
Tibon
Tisaren
sammansättningar På -sjö 0. s. v.:
Friggsjön 5
Gudsjön 6
Frösjön
Häxsjön
1)

[Tisken Dalarna]4
Toren
Tynn
Ullen
Ullvättern
Vigotten;
Näektjärn
Odensjön

Med sammansättningar.
2) Med sammansättningar.
Äldre *.ågh, nu Agsjen Dalarna (se ijen).
no. Tysken? se Tysslingen.
GS 1 V 36 Vg. Det kan ha sin betydelse, att det enda svenska
ortnamn, där gudinnan Friggs namn säkert ingår, äfven är uppvisat
från Vg., nämligen Friggiwraker. De öfriga af Lundgr. Språkl. int.
s. 83 f. anförda namnen måste nog strykas (utom möjligen Friggebärg
ock Friggesund). Jfr STEENSTRUPS utredning i (d)Hist. tidsskr. 64 R
6: 368.
Lundgren Spridd. int. s. 11.
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Trollsjön
Torsjön
Ullsjön.
Tramsjön
saknas hvarje
Balder,
Brage,
Forsete,
Loke
Af gudanamnen

P u kagöl
Tomtetjärn

spår i de svenska sjönamnen, äfvensom af samtliga gudinnor
utom Frigg. Det har å annat ställe i arbetet påpekats såsom
en egendomlighet för dessa sjönamn, att de ofta uppträda så
att säga »klungvis» (se Ragnar», Tynn ock jfr afd. Vy
Slutligen må i detta sammanhang nämnas, att den omständigheten, att så synnerligen ofta sjönamnen visa sig ha samma
etymologiska ursprung 'som oss från den isländska mytologien
bekanta jättenamn, naturligtvis beror därpå, att sjöar ock troll
kunna hafva vissa egenskaper gemensamma, såsom 'larmande,
tjutande' (jfr Galmaren Aurgelmir, Rungeln Hrungnir, Ymsen
Ymr), 'svarta, dimmiga' (Imm» har, Ämnen Ärar) 0. s. v.

18) personer (person-, yrkes-, folknamn o. d.):
[Dalkarlen]
Glytten
Asmund
Svänsken(?)
Kolbrännaren
Ingfasten
Tartaren
Ryttaren(?) 2
Janhåksen
Tatern;
Silfköparen
Pärhåksen
Slaktaren;
[Sibrissen1]
Garpen(?)
Äskiln;
däremot ej Rysken, lika litet som det no. sjönamnet Tysken.
Ehuru Addaren, Gissmunnen ock Ryningen (Ryngen) inne-

hålla personnamn, böra de såsom genom ellips uppkomna af
med personnamn sammansatta gårdnamn närmast uppföras
under 19.
sammansättningar på -sjö o. d.3:
Halvaretjärn
Eskilssjön 7
Anderstjärn 4
Haraldssjön 8
Gunnarssjön.
Bengtsjön 5
Håkansjön
Göstatjärn
Elofsj ön
Urspr. sammansatt med -sjö.
Kanske dock ombildning af ett med Rottnen o. s. v. besläktat
sjönamn (se mom. 29).
Se särskilt under Janhåksen, där för flertalet beläggställen anföras, ock märk korshänvisningarna ofvan.
3) GS 1 V 36 Vg.
GS 2 V 33.
7) Se iskiln.
6 ) GS 1 V 36 Vg.
' 8) Äfven Haraldstjärn GS 1 V 36 Vg.
3) Äfven Råkanstjärn GS 1 V 36 Vg.
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Isakstjärn
Jonsetjärn
Jönsetjärn
Karlssj ön
Mickelstjärn
Månstjärn
Olofsjön Dalarna
Pärssj ön1
Ragvaldstjärn
fsv. Sigmundagy12
Torkelsj ön

Torbjörnstjärn 3;
Gubbetjärn 4
Jungfrutjärn
Käringevattnet ;
Dj äknesj ön 5
Kolaresiön
Notbindartjärn
Prästsj ön 6
Ryttaregölen
Skinnarevattnet
Skomakaresj ön
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Skräddartjärn 7
Smedsjön
ä.-n sv. Stackare
Pöll
Sutaresjön
Svarfvaretj ärn
Tjuftjärn 8 ;
Dalkarlssj ön
Garptjärnarna
Tataregölen
Västgötesj ön 9.

Namnet Lassesjön hör ej hit (se Lanaren).
19)

orter, gårdar o.
Afsättern
Aplungen
B arsättern
Bullaren
Dramboln (?)
Drättingen
Fjättmunnen

Glaåkern
Gulungen
Hornbetan
Knabbarpen
Ledingen Ångra."
Ornungen (?)
Risin gen
Jfr för öfrigt det mera osäkra Silingen.

Rycklingen
Syningen
Trysslingen
Turingen
Tydingen
Valingen11
Yddingen.

Dessa namn äro i allmänhet unga ock ha i regel uppkommit genom ellips ur sammansättningar med -sjö. Att just nästan
uteslutande sammansatta gårdnauin gifvit upphof till sjönamn
af detta slag, beror tydligen därpå, att de af dessa bildade sjönamnen på -sjö förefallit obekväma att använda. De på -ingen
hade så mycket lättare att vinna terräng, som de osökt anslöto
sig till en inom dessa slags namn lefvande bildningstyp.
1)

GS 1 V 32, 1 ö 31 Vrml.
2) Se not 3 å föreg. sida.
Ex. från Ångerm. hos Nordlander Ångerin. fiskev. s. 17 f.
GS 1 V 32 2 ggr Vrml.
6) GS 2 ö 34.
GS 3 ö 39 Smål., Prästtjärn 1 V 36 Vg., 1 V 32 Vrml.,
3 ö 31 Vstml., Prästvattnet(?) 2 V 35 Boh.
GS 2 ö 31.
8) GS 2 ö 31.
9) Dock snarast elliptisk bildning: Västgötetorp.
19) Detta sjönarun är bildat af bynamnet Ledinge, ä.-nsv. Lidunge.
Ledhunge; se närmare min afhandling om sv. ortnamn på -inge s. 89.
11) Gårdnamnet Valinge är emellertid sannolikt själft bildat af ett
mera primärt sjönamn *Vale (se Yalingen).
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Här må äfven omnämnas Addaren, Gissmunnen ock Ryningen (Ryngen), uppkomna genom ellips ur gårdnamnen Addeboda, Gissmunnatorp ock Ryningsnäs, hvilkas första led utgöres
af personnamn.
Sammansättningarna med -sjö o. s. v., i allmänhet af yngre
datum, äro synnerligen talrika ock falla icke inom området för
denna afhandling. Ex. Holmatorpssjön, Hornborgasjön, Sörabysjön, Änghultssjön samt egentligen tautologiska bildningar
sådana som Sandsjösjön (: Sandsjö : Sandsjön), Säfsjösjön,
Vallsjösjön o. S. V.

20) kar, älfvar 0.

d. :
Namn på sådana ingå i första leden af följande sammansatta sjönamn:
Asplången 1, fsv. *Aspolanger fsv. Aspa, Aspoaa
Selången, fsv. Sidholanger (1 Sidholangsamda 1349) : *Sidha
Strålången 2 1. Strolången, fsv. 'Strölanger : fsv. *strö (i &ro
kvarn), nu Tvärån
Säfvelången, fsv. Scevulanger : fsv. &eva
Veselången, fsv. Visulanger : fsv. *Visa, sedan Vesan (Väskan)
Virlången, fsv. *Vir(o)langer : fsv. *Vir(a), nu Virån
Ämlången 2, fsv. *Åmolanger : fsv. 'Ärna (i Amo qvcern);
vidare i
Nätterhöfden. : fsv. *Na)t, gen. *Naetar, nu Nättrabyån
Sillhöfden : fsv. *Sii(1)-, nu Silletorpsån
Skrikegallen : fsv. *Skrika (i fsv. gårdnamnet Skrikogalla);
samt möjligen äfven i
Vindommen : Vindån 1
Åkervristen : fsv. *Åk-, gen. *Ältar, nu Storån.
Jfr ock Älfsjön.
Beträffande de sjönamn på -aren, -naren. (fsv. -jr, -nir), som
med större eller mindre skäl kunna anses vara afledda af älfnamn, hänvisas till afd. Il ofvan (ss. 18-20). Säkra fall äro
Växaren, af fsv. (fno.) älfnamnet Vaxa, ock *Ämpnir i Ämpnisholm, af Em 'Ämån'.
Med suffixet -an är sannolikt svarten 1 (alic. 2) bildat af
namnet på den ä, som i fsv. tid faktiskt hetat svart (jfr socken1) Se dock under Vindommen, där det framhålles, att sjön snarare
än ån gör skäl för namnet 'slingrande, krokig'.
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namnet fsv.-fda. Svarthra
*Svartar a, nu Svartrå). Vidare hör
väl hit Rottnen
*Rotne) : älfnamnet Rotn (se afd. II, s. 19).
Med afledningen -il är Värmeln bildat af flodnamnet VEerma.
Suffixet -ing (-ung?) ingår i Rämmingen (: Rämmån). På
analogt sätt har enl. Modin Sv. lm. XIX. 2: 197 sjön Mässlingen Hälj.
*Mittlingen erhållit sitt namn af Mittån (andra
mera osäkra exempel ofvan afd. II, s. 27).
Bland af ånamn, med konsonantisk afledning bildade sjönamn märkas för öfrigt Multen 2 (: Mullersäter
'Muldarsceter : fsv. älfnamnet *Muld, gen. *Muldar) ock Östen (: Ösan);
se äfven under Vismen.
I öfrigt kan jag ej nog kraftigt betona det intima sammanhang, som i äldre tider ägde rum mellan sjönamnen ock namnen å de åar, hvilka stodo i förbindelse med sjöarna..
I en mängd fall ser det ut, som sjönamnet vore det primära; så t. ex.:
Alstern : Alstran (jfr dock Till- Gisslaren : Gissleån
lägget s. 2)
Mien : Mieån
Bolmen : Bolmån
Nömmen : *Nöma
Fryken : *Frika
Saljen : Salgha i Salghowirke.
Säkra fall på grund af formen äro fsv. ånamnen
*Hyrkia (i fsv. Hyrkiotorp) : Horken
*Ryskia (i Ryskiomadhum) Rusken, fsv. Rusk
*Yskia, *Oskia (i ä.-nsv. Öskiovik 1567) : Usken. Jfr *sytra
(in sytro) : Suttern 8. 61 not.
Hit höra naturligtvis namn sådana som Kymsälfven : Kymmen, Mangsälfven : Mangen, Rällsälfven : Rällen, Tvällsälfven
: Tvällen — märk nämligen s i första sammansättningsleden
Temnareån : Temnarenl. Beträffande dylika bildningar finns
dock alltid den möjligheten, att de sjönamn, som ingå som
första sammansättningsleder i ånamnen, i sin tur bildats af
gamla namn på åarna. Så talar det 1.502 framställda förslaget till härledning af Rällen snarast för att detta namn
ytterst går tillbaka till den gamla benämningen på ån. Ett
analogt fall är Älgsimsån, hvilket namn ju innehåller sjönam1) Dessa exempel kunna lätt ökas; men då liknande namn i allmänhet äro mig bekanta uteslutande från tryckta källor ock jag således
ej känner, i livad mån de förekomma i det lefvande språket, vågar jag
ej fästa något afseende vid dem.
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net Älgsimmen. Detta sammanhänger med åns forna namn
"imoporp). Om
Ima (senare äfven Immeån), jfr Immotorp
nu den här ingående stammen Im- först uppträtt i sjönamnet
eller ånamnet, kan jag, såsbm af det följande framgår, ej afgöra.
I andra fall synes man böra utgå från älfnamnet. Ett
säkert exempel härpå är väl nsv. Skuttraån : Skottsjön, af en
fsv.-fda. stam Skut- (se d. o.). Rottnen 1 ock 3 utgår från det
fsv. älfnamnet *Rotn. På samma sätt har sannolikt Lungälfven
((sv. Lung[a]) gifvit namn åt de båda sjöarna Lungen, Rinnälfven (fsv. *Rinna) åt Rinnen, Virån (fsv. *Vira) åt Viren 3.
I följande fall vågar jag intet bestämt afgörande, ehuruväl
jag i föregående artiklar, till hvilka för öfrigt hänvisas, kunnat
ge företräde åt den ena eller andra möjligheten:
Aspån
Aspen 3
Färgån
Färgen
Gallän, se Gallen
Gallsjön
Glim- i Glimåkra, se tillägg s. 7
Glimsjön
Hissingen,fsv.*Hipsio HiM (jfr gårdnamnet Hiå) afd. I, s. 221
Humleån (afd. I, s. 235); sjönamnet är här
Hummeln
snarast primärt
Jädran, se Jären
'Icepra
Judaån
Judan
Djylaströmmen
Julan
Knoån
Knoen
Luntån
Lunten
Läån (1. Lässeboån) afd. I, s. 377
Läen .
Molkån. Den vid ån belägna gården Molka
Molken
visar hän på ett osammansatt fsv. ånamn.
morpan, gård vid en å, som står i förMorpan
bindelse med sjön ock som antagligen
burit samma namn
fsv. 'Meta i Ncetutorp
Naten
Nittälfven
Nitten
fsv. 'Nödh i Noby (fsv. Nodhabymala
Noen
Nödharby-)
'NEeva, nu Näfveån (: fsv. NEeffwabergh,
Näfsjön
fsv. Neeffuoqweern1); se Näckkalfven
1)

Vadat. kl. jordeb. a. 264 fr. 1447 (att lägga till de under

Näckkalfven anförda formerna).
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Ramsjön

fsv. strömnamnet Rampne i Rampnabro;
se Bamse'

Rasjön
Rögden
*Skeeldir, *SkEellir 1

Radan 1. Radaån (se Radkalfven).
Rögdälfven
SkEella i fsv. SkEello qvarn; se närmare

Stafsjön

nsv. Stafån Nke
fsv. "Sutra (in sutro SD 4: 285 fr. 1332)

afd. I, s. 549
suttern
Svansjön
Svarten 1
Torsjön
Viggen 1, 2
Viggen 3, 4
Vismen 3
Älgsimmen

Smål.; se tillägg ock rättelser 2
nsv. Svanan. (Allvin Mo s. 4)
fsv. *Svart i- Suarthra 1334
Torsån (se Toren)
fsv. 'Vigg(a) i Viggedal
Viggälfven
Visman, äldre 'Visn
*Ima (i Immetorp), nu Immeån 1. Älgsimsån (se äfven Rösimmen); jfr ofvan

s. 62 f.
Öreå
fsv. Orla i Orlo Oos (SD NS 2: 830, 831
fr. 1414), se närmare Örlen.
I detta sammanhang må inskjutas en förteckning på de
icke direkt inom området för afhandlingen fallande fsv. ånamn,
som jag ansett mig kunna uppkonstruera eller som i öfrigt behandlats ock som oftast visat sig äga släktingar bland sjönamnen.
De konstruktioner, som i det föregående anföras som blott
möjliga, förbigås här, liksom äfven skett i ofvan meddelade
förteckningar.
fsv. Agh(a)? i Agaån, se afd. 1. s. 19
Anga (i Ango qwEern) i förbindelse med Ångasjön (: gårdnamnet Ånga)
'Aska i Askubsakker, se afd. I, s. 605
*Dimma I. Dimba, se Tillägg 8. 3
*Dlupa i Diupudal, bäck Mellan Vg. o. Dalsl., se afd. I, s. 90
Ören 3
Örlen

I fsv. SkEeldesnes, SkwIlis metes.
Formen in sytro SD 4: 324, 335 tyder dock snarast på att
älfnamnet afletts af sjönamnet såsom "Ryskia af Rusk o. s. v. Dessa
former utgöra tillägg till art. Suttern i afd. I.
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fsv. Drys (SD NS 1: 164 fr. 1402), ström i Vg. : germ. driusan
'falla, störta'
'Em(a), nu Emmaån, Bo sn Nke o. Hällestads sn Og. (jfr
Emaqvarn 1563), se afd. I, s. 108 samt "Ärna
DU Ätran, se Ettern
Etra,
»
*Fala,
sedan Falaån Skepptuna sn Uppl. Salvius Upl. s.
»
139 = fno. Fala Rygh Elven. s. 45; jfr äfven Falken
Frilla i Frillostrom, se Tillägg s. 5
Fulda i fda. Fuldubogha, nu Fylleån, se afd. I, s. 151
*Fylla, antagligen namn på den bäck i Strå sn Og., som
går från Fylla mosse till Tegelladsviken; jfr nämligen
Fylla, namn på en i närheten belägen gård, år 1447
skrifvet I Fyllo (Vadst. kl. jordeb. s. 15); se mom. 45
-nsv. Gagnån, se Gagnern
Galtån, se Galten
fsv. Giislaström, se Gisslaren
*Gläma, nu Glomman, se Tillägg s. 7
nsv. Glötterån, se Glottern
Gnyltån, se afd. I, s. 182
fsv. Grypla i Gryplo ström Styffe Bidr. 2: 71 fr. 1399
.ä.-nsv. Gulldspång, nu Gullspångsälfven, se afd. I, s. 197
fsv. *Gymma 1. Gimma, se afd. I, s. 206
Geera i ~odal, se afd. I, s. 283
Hasla 1320, se afd. I, s. 217
Heglhdo (obl. kasus, SD 4: 743 fr. 1340), å i Smål.
Hind, gen. Hindar, ingår tydligen i fsv. Hindeer os VGL
IV. 10 (se afd. I, s. 220)
Horna 1346, se Hörnan
*Humbla i fsv. Hotabla strom (SD NS 2: 54 fr. 1408;. jfr
Hammelni)
*Hylla i Hyllo oos (SRP nr 89 fr. 1352), nu Hultåsen Ransbärgs sn Vg., jfr no. älfnamnet Hylla
nära, nu Härån, se Hären
Iulastrom (yulastrom SD 5: 34 fr. 1341), nu Juletorps å
Tjureda sn Smål.; jfr de no. älfnamnen Jola, Jul-, Jola
Rygh Elven. s. 121-23
Must (1410), nu Tjusta ström (se afd. I, s. 330)
) Namnet- bör läggas till där anförda namn.

1
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fsv. KomEella? (Komella qvarn SRP nr 1488 fr. 1388) Vg., SC
*Tamella se nedan
"Kvrepa? se afd. I, s. 317
Lagha, antagligen älst *Lagh, gen. *Laghar (jfr fda. Lagsholm 1399), nu Lagan (se under Laggaren)
*Läka, sedan Låkan Vrml., se afd. I, s. 369
Lör(a), dels gammalt namn på Norsälfven, dels väl ingående
i sockennamnet Lerdal (se afd. I, s. 338)
*Lörigha (å), nu Lerjeån Vätle hd Vg. : Lerjeholm, äldre
Lerje, enl. Edgren Viidtle h. s. 138 omnämnt år 1463
*Lika, nu Likan (: Likenäs) Vrml., se Likstammen
*Lip(a), sedan Lyde-å, nu Lödde å Skä., se afd. I, s. 269
Löra i Lörotorp (1364), nu Lotorps ström, se Loren (afd.
I, s. 363)
(fda.) Lumma Skå., se Bugge-Rygh Elven. s. 325
Lusn Häls.L., nu Ljusnan
*Lutr(a), nu Luttran Vg., se afd. I, s. 358
*Lya, nu Högvadsån Hall., vid hvilken gården Lya är belägen, se Lyen
Lyghna i fsv. LyghnobEek, se Lygnern (se afd. I, s. 366)
*LEema i fsv.
Lämmothorp (SRP nr 614, 2434) ock
Demonces (SRP nr 2434, 2496), nu Lämmetorp ock
Lämmenäs Risinge sn Og., vid åar, som stå i förbindelse
med. N äfssj ön
*Left(a), nu Löfteån, se Löften
'Laipa i Lopedal, se Matlöpen
Malung (Maulungh), älf från sjön Malungr (Ma[u]lungr),
nu mölingen Älfros sn Härjed.; se NGL V. 2: 814
fsv. *Mist, gen. 'Mistar : Misterhult (se tillägg). Samma gen. Mistar ingår väl i mistersjönVirserums sn Blm. (se afd. I, s.403)
Noss, se Nossen
D
Na i fsv. Nyobek, se Nyen
Oghn i Oghnaroos, se Ogan
Raa, nu Råån, se Råen
Rast- i nsv. Rastälfven, se Rasten
*Rinna, nu Rinnan, se Rinnen
Ripa, Ripaa SD 4: 473 fr. 13451, jfr fsv. Ripaqvarn (SEP
1)

Dessa fsv. former böra läggas till de under Ripplingen anförda.
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fr. 1380 : Rippetorp
Ripathorp SD 4: 473 fr. 13451,
antagligen af *Ripoporp2, se Ripplingen
fsv. Ryniandi, se afd. I, s. 495
*Ryt, gen. 'Rytiar har möjligen ingått som första led i fsv.
Rytiarås (Ryttieraas SD 3: 277 fr. 1316), nu Rytteräs
Longs sn Vg.3
"Rytla i fsv. Rytlofors, n1.1 Röttleån4 : Röttle, fsv, in Rytlo
(SD 4: 323), se afd. I, s. 496
Radha, se Rön
Redda, se Bålen
"Sadha i fsv. Sadhobeekker, se Saden
*Salva i fsv. Saluo qvarn, se Saliaren
nsv. Skäraån, se afd. I, s. 554
Sorkan Vrml., se Sormen
fsv. *Spöka i Spekuos (se Sehlyt. VGL s. 566), jfr no. älfnamnet Speika (Bugge-Rygh Elven. ss. 241, 335)
Stang, nu Stångån, se under Stångnsv. Stockån, se Stoekaren
fsv. *Surt, gen. *Surtar (i Surtaby 1413, Surtedal), nu Surteåri,
se afd. I, s. 594
Svoelta i Sum1toquarn5, se Suiten
ä.-nsv. Sångååforss, se Sången
fsv. &enda, se under Sännen
Sa3va, nu Sagån, se Sagan, Såfvelången
*Tan(d)oella har möjligen varit namnet på Tandlaån HusbyRekarna Sdml.; häraf gårdnamnet in tax:13311e (SD 4: 640
fr. 1338). Namnet vore att till sin senare del sammanhålla med de af LiUn Språkh. bidrag s. 5 behandlade no.
älfnamnen Elda; jfr äfven anf. arb. s. 24.
Se not 1 å föreg. sida.
Jfr liknande fall Nor. Aschw. gr. § 148.
Ånamnet, som vore besläktat med Bota o. s. v. (se Bottnen),
har möjligen burits af det mycket lilla tillopp till Lidan, som flyter i
närheten.
Om denna å se Allvin Vista hd s. 32.
Denna kvarn, om hvilken SD NS III Reg. blott nämner, att den
troligen var belägen i Smål., har legat i Hällebärga sn Smål. (se Vadst.
kl. jordeb. s. 203).

Sv. landsm. XX. 2-3.

5

68

HELLQUIST, SJÖNAMN.

XX.

3

fsv. *Tappa i fsv. Tappoström (SEP nr 824 fr. 1368) Eckerö sn
Sdml.; jfr det af Rygh Elven. s. 267 anförda no. älfnamnet Toppa
Tipa Vg., se Tipir
Trös, nu Trosaån, se afd. I, s. 645
*Trösa, se Tros*Tulla i fsv. Tullorum, se under Tullat'
'Typta, nu Töftedalsån, se under Toften
*Pifit(a) 1. *Platå,nu Tjute å, se under Tjutingen
8, 73 fr. 1327, 1328), flod i Håls.'
*Ula (vlu, Wlv SD
Vrml.,
se Ufven
nu
Ufvan
*Uva,
(SD
NS 3: 309 fr. 1418), kvarnnamn
jfr
Vadha
"Vadha(?),
i Vg. = fno. 'Va5a (Rygh Elven. s. 288)
'Vala i fsv. Valudalir, se Valen
'Vala, nu Valån Mo hd Smål., se under Vällingen
nsv. Valan : Valåse bruk, se Talen
*Vara i fsv. Varub[r]o, se Varen
fsv. 'Varia (i Warnema), nu Varnan, se under Vare»»
*Vat, möjligen fsv. namn på Motala ström, se närmare
tinder Vättern
*Vimla? nu Vimleån : Vimle, se Vimmern
Vindastrom, se Yindommen
»
'Vira, nu Virboån, vid hvilken gården Virbo är belägen;
se afd. I, s. 235
*Visk i fsv. Viskwlf, se under Yisken
nsv. Vålån Jtl., se vålm'
Vångan Vrral., se Vångaren
fsv. *vwpil ä, se Yälen
*Vsen- i Vänåkra, Vännebo ock Vännered i Örby sn Vg.
(se Rygh Elven. 294)
*Vmnta i Vsentha qusern, Vwntho queern (Vadst. kl. jordeb.
s. 183 fr. 1447, 1466) Vartofta hd Vg.
*Va3ra i fsv. Vro ström, se under Viiringen
*Ylma, nu Ölman, jfr fsv. Ylmahserad, se Öljaren samt
afd. II, s. 33
*Äma, nu Emmaån Lerbäcks sn Nke, i gårdnamnet aemo
(SD 5: 593 fr. 1346), nu Emme i samma sn. Ett i sam1)

Namnet bör tilläggas till art. Ullen slutet (I, s. 675).
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band med ån stående vattendrag synes ha hetat Em(a);
se ofvan ock utförligare under art. 'Ärna, där uppgifter, som
lemnats i afd. I, s. 108, något modifieras.
nsv. Ämtan Vrml., se Ämteu.
201/2)

bärgnamn:

Letten? Jfr dock tillägg o. rättelser. Ett norskt älfnarnn,

som afletts af ett fjällnamn, behandlas af Bugge-Rygh Elven. s.
336 (Solna : Solen).

ström, strömdrag o. d.; rinna, flyta:
Rinnen, Stråken', Strömaren 2 ; jfr Flyttingen, Vifloten ock

älven Strömsjön.

kroppsdelar o. d.:
Asbrunnen
Bastfoten
Björnklammen
Degerlofven
Getryggen
Haien
Hofven
Hälen
'Hälsingen
Dian

Knon
Lofvarna
Långbogen
Långhalen
Långhalsen
Magelungen
Muloxen
Njuren
Njurhulten
Opperhalen

Oxögat
Rumpen
Strupen
Tarmen
Tarmlången
Trummen(?)
Tåfösingen
Vispolen(?).

Af med -sjö o. s. v. sammansatta må nämnas:
Ballsjön
Magsjön
Tåsjön(?)
Haltjärn(?)
Naeketjärn
Våmbsjön
Hjärtsjön
Njursjön
Ögasjön.
Hjässasjön
Pattsjön 4
Klöfsjön 3
Rumpsjön
Jfr fsv. Albogha ström (1447)5 : al(n)boghe 'armbåge'.
Jfr till denna art, numera äfven Karsten österbottn. ortn. 1: 107.
Med afseende på Rinnen. ock Strömaren erinras om det gamla
namnet på Tiber : Rflmö : (s)reu 'flyta'.
GS 4 ö 31.
4) GS 6 Ö 30 Uppl.
3) Vadst. kl. jordeb. s. 108.

23)
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husgeråd, vapen, redskap, klädesplagg

o.

Spaden
*Klubblången
Spiken
Kylingen (?)
Spjuten
Käxen
Storkorgen
Käxlan
Struten
Långnälen
Svärdlången
Meslången 1
Trön 3
Nadden
Tyreln
Ni stingen
Tången 2
Nyckeln
Vagnaren
Nälen 2
Viggaren
Plogen (Dalarna)
Viggen
Pungen
Värpeln
Simlången(?)
Ändern
Skrufven
Ärfv en.
Smedbälj en
Socken
Jfr härjedalska sjönanmet Tyckeln (af redskapsnamnet tykkel) 4 ock fno. älfnamnet Munnlaug 5.
Billingen
Blåkaren
Bokaren
Bågen
Fiolen
F(j)äturn
Gullringen
Hackern
Halftron
Järten
Kammen
Karbon
Kedjen
Kilen
Kitteln
Kloten

Sammansättningar på -sjö o. d. äro:
Blägdesj ön
Broksj ön
Byxetjärn
Handskesj ön
Hartgrepas löjetråg 6
Hattsjön

Hosjön
Hättsj ön
Karsj ön
Kilsjön
Kistevattnet
Kittelsjön,KettilKnifsjön 7

Kulsj ön 8
Nafsjön
Nafvarstjärn
Nyckelsjön
Piggasj ön g
Pip sjön '°
Skräpp asj ön

Jfr no. Meisfjorden Rygh NG 16: 95.
Om namnet hör till nål; snarast är det att tolka som fsv.
*Nr') -.
4) Modin Sv. lm. XIX. 2: 247.
NGL V. 2: 815. Jfr fno. mullaug 'bäcken o. d'.
Wieselgren 2: 750, Hellqu. Ark. 21: 139.
Se Käxen ock Yxern; jfr Kniffue tresk (1500-talet) Nordlander Norr). saml. s. 27 ock fi.-sv. Knifsund Karsten österbottn.
orm. 1: 53.
GS 1 V 36, Kuletjarn 1 V 37.
10) GS 4 ö 37.
g ) GS 2 0 39, Piggagöl d:o.
8)

E- *traula- 'tråg'.
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Spiktjärn
Spjutsjön
Sporrtjärn'

Tångsjön
Vagnsjön
Viggsjön
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Yxsjön.

Jfr de af LieMn Språkbist. bidr. ss. 5, 24 f. framdragna norska
parallellerna.

bjälke, stake, stock, stång, käpp, kloss, pinne,
bräda o. d.; gren:
Stockaren
Likstammen(?)
Stortron
Mjälldrängen(?)
Tenaren(?)
Slänningen
Tullan
Snesaren
Täljaren
Snesnaren
Vaglarna;
Sparren
Spillen
sammansättningar på -sjö o. s. v.:
Stångsjön.
Stafsjön
Klosstjärn
Stamsjön
Käppesjön (?) 2
Stocksjön
Sparrsjön
Jfr fno. sjönamnen 'Keflingr, nu Kjevlingen 3, ock Kneflingr 4 samt älfnamnen sv. stångån (fsv. Stang) ock fno. älfnamBjälken
Filingen
Fjälaren
Gisslaren
Gränkafveln
Gändeln
Klampen

net It65a (:r66 'stång') 4.

sol, måne, stjärnor:
Solaren, Solen; jfr Soljen (se 35);
af sammansättningar med -sjö: Månesjön, Stjärnsjön.

dimma, ånga, imma

o.

Amman
Immen
Dimlingen (jfr 35)
Ämänningen
Rö(s)immen
Emmern
Älgsimmen
fsv. Skapur(?)
Emsen
Ämmern;
fsv. pughn (Tåkern)
Gufven
nsv. Ärnmelången
Immeln
sammansättningar med -sjö o. d.: Dimsjön, Emsjön, Ångsjön.
Jfr fsv. ånamnen Ama (se imlangen), Anga (se /ing»), Ima
1)
8)

GS 2 Ö 32.
Se Kafveln.

2) GS 1 V 33 : Kåppenas, Dalsl.
4) Rygh NG 15: 315.
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(se Röshmuen), nsv. ånamnet Ämån (fsv. Eem) ock (?) fsv.

sockennamnet

skum, fradga

o. d.:

Femmen, Froden, Frödingen; jfr Fraggen.
28) is, S11Ö:
Islingen, Snövålen;

sammansättningar med -sjö: Insjön, Snösjön.

starkt läte 1. ljud (besl. med ord, som betyda:
klinga, ljuda, ropa, skrika, tjuta, gråta, jämra sig,
hvina, sjunga, tala, ryta, dåna, larma, brusa, susa
o. d., blåsa, storma):
Anen
Anten
Bjälmen
Brän gen(?)
Bången
Gallen
Galmaren
Garpen(?)
Gnöttlern
Gällen
Gällingen
Jogen
Judaren(?)
Jällunnen
Jälmaren
Järmen

Krön
Kväggen
Kvännarenl
Kärmen
Köm
jfr 39)
Lonen
Loren
fsv. Lyniendi
fsv. *LiuPer 2
nsv. Ogan(?)
Ommen
Open
Rasten
Rommen
Rottnen
Rungeln

Rusken
Rälln
Rölen
Römen
Römmungen
Sagan
Skrikegallen
Skrålen
Skt äfveln 8
Ströjan 4
Sången
Tjutingen
Vinen
Ylen
Ymsen
Öbälen(?).
Till dessa ansluta sig på sätt ock vis: Foxen, fsv.*Fyghpir,
*Ilaren, Kåren.
1)

Möjligen genom förmedling af ett älfnamn.
sockeunaumet Ljuder.
Till de under Skräfveln anförda namnen kan läggas Skrafvelkärr (GS 5 Ö 32).
Fsv. Strydhi.
3 )1
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I detta sammanhang erinras om ånannen Brusan, Susan eller
Suseån = fda. (ampne) Susel, Tjute å samt fsv. Ryniandi; vidare
om de af RYGII omnämnda no. älfnamnen Brumma 2,*Duna3, Garpa
(se Garpen), Gaula, Kylna, Skratla, Skrika, Skvaldra, till hvilka
torde böra läggas *Sladra (se under Skraflingen), samt fi.-sv.
Svallerbäcken (<- Skvaller-) enl. Karsten Österbottn. ortn. 1: 42.
Utomnordiska betydelseanalogier, särskilt med sjönamn, hvilkas
grundord betyda 'tala o d.', anföras under Sagan.
Sammansättningar med sjö o.
Klingtjärn 6
Romsjön
samt på sätt ock vis Kårsjön.
Glamsjö 4
Gällsjön 5

Skriksjön

stor, vid, rymlig, bred o. d.; lång o. d.:
Bolmen
Bredrefven
Bålen
Bällen
Degerlofven o. s. v.
Lången 7

Möckeln
Möcklaflon
Rummen
Rymmen
Storanden s
Styran

Tynn(?)
Vidöstern
Vielången
Vien;

sammansättningar med -sjö o. s. v.:
Bredasjön
Bålsjön
Degersjön

Långsjön
Möcklesjön
Rummesjön

fsv. Rymmesyo 9
nsv. Storsjön
Viesjön.

liten, smal, trång o. d.; kort o. d.:
Krampen (jfr 40)
Lillen
Lisnan

*Långnälen
Magern
Mjögtvängen

Mjölången
[Mjörn11°
Myingen

i) Madsen Afn0 1863, s. 192.
Rygh Elven. s. 24. Jfr äfv. Kusten Österbottn. ortn. 1: 96.
4) GS 1 V 37 Hall.
Bugge-Rygh NG 14: 193.
Namnet är vanligt, men flertydigt; se Gällingen.
1) Med sammansättningar.
GS 2 ö 32 Nke.
Ock andra sammansättningar med Stor-.
(Jårdnamn.
Jag anser nu, att detta namn snarast bör förklaras, såsom alternativt föreslagits i artikelns slut: af en stam mer- i afljudsförhållande
till lat. mare o. s. v. (se nr 14).
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Naren
Nälen
Snuggen
Narfven
Närdingen 1. NälYngaren
Narfveten
Nären
Ängaren (?) ;
Njärfven.
Närten
jfr Smälten;
Noren
Nömmen
sammansättningar med -sjö o. S. V.:
Korttjärn
Mjuggsjön
Smalsjön
Lillsjön
Mjö(a)sjön
Småkraktj ärMagersjön
Mjögasjön
narna
Mju(a)sjön
Mögsjön
Småvattnet.
Jfr fi.-sv. Trå,' ngån (Karsten Österbottn. ortn. 1: 97).

rund, allång

o. d.:

Aflången, fsv. "Rumair, Säfveln, Trindeln, Valen. Jfr
Rundsjön.

rak, krokig, sned

o. d.:

Hugn (?)
Raklången
Vren
Krokvalen
Vindommen
Vrången
Krökingen
Viren
Vrängen ;
sammansättningar med -sjö e. $. v.: Kroksjön, Virsjön, Vrångsjön.

flat, slät:
Fladen
Flaten 1
nsv. Flåren
Flaen
Flaxen
Fläten
Flagan
Flen
Platen
Flaken
Floden
Slätten.
Flatan.
fsv. *Flöknir
Jfr äfven fsv. *Flidhir (se Flögen) samt Filingen. (24), Fjälaren (24) ock Spillern. (24).
Sammansättningar med -sjö o.. s. v::
Flaksjön
[Flåsjön]
Jämnasjön
Flatsjön
Flätsjön
Slättsjön.
1) Sedan denna artikel skrifvits, har jag för Flaten 1 funnit en
fsv. form, Flata Timm (Vadst. kl. jordeb. s. 162 fr. 1466), motsvarande den nom. *Flati, som man af tvåstafvighetsakeenten väntar sig.
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färg (ljus, klar, hvit, röd, blå, mörk, svart o. s. v.):

*Glingen(?)
Bjälfven
Renaren
Blanken
Gröningen
Bänken
Hummeln
Bleken
Rölången
Bleklången
Hviten
Rön
Blågåln
Hyen
Salen(?)
Blåkaren
Hären
Saljen
Jälken(?)
Blån
Salvaren 4
Boren
Larjen(?)
Skiran
Ljusen
Skiren
Borlången
Dimlingen(jfr26)
Ljusnaren
Skirlången
Dofvern
Ljusterhöfden
Skäran
Lottern
Skären
Dunkerni
Lyren
Falken 2
Skärlången
Soljen
Färveln(?)
Muskan 3
Märken
Gla
Svarten
Glaen
Mörklången
Svartingen;
Mörkmaleia
Glan
Ottnaren
Glien
jfr älfnamnen Glomman5, Klaran ock se under *Skinande.

I detta sammanhang må erinras om de fno. sjönamnen
Lygrir, Lykrir (se Lyren) samt fjordnamnet L§sir.

Af sammansättningar med -sjö o. s. v. må nämnas:
Blacksjön
Blanktjärn
Blavik 6

Borsjön
Gråtjärn
Grönsjön

Hvitsjön
Klartjärn
Ljussjön

Lägg till denna artikel: fi.-sv. Dunkarfors Saxén Sv. bosättn.
hist. i Finl. 1: 255, Karsten (5sterbottn. ortn. 1: 118.
Namnet hör säkerligen ej till mom. 1. Ett uppländskt älfnainn
Fala, som sannolikt äfven innehåller färgadjektivet fal, anföres under
inom. 20.
Till denna artikel må läggas, att gå,rdnamnet Myskja vid Myskjasjön (GS Ö 31), Edsbro sn Uppl., möjligen tyder på ett besläktat
sjönamn *Myske, gen. Myskia, eller på ett ånamn *Myskia (jfr fsv.
"Ryskia : Rusken).
Till artikeln kan nu läggas fl .-sv. Solf å (Solffuo 1543) enl.
ett förslag af Karsten österbottn. ortn. 1:66 f.
Fsv. *Glåma = no. Glommen; se närmare tillägget under
SD 3: 2, 6, nu Blavik, gård i Ekeby sn ()g.

76

IIELLQUIST, SJÖNAMN.

XX.

3

Rödsjön'
Skärsjön
Skirsjön
Svartsjön.
Jfr fsv. gårdnamnet Rodhabek (se Rön).

Lysevattnet
Mörksjön

eld, stråle, gnista o. d.; brinna, glimma,
blänka, glänsa:
Eldan, Eldmörjan, Pungen (? ?), Glimmingen, Sinnern,
Tislången, Tisnaren; hit kunna ock räknas Glan, Glien, *Glin
gen (under 35);

sammansättningar på -sjö o. s. v.:
Blänkesjön, Eldsjön, Glimsjön, Glödtjärn, norrl. (ä.-nsv.)
Skinsiö tresk, Strålesjön;
jfr no. Glitrevandet.

kol, sot o. d.:
Kolsnaren, *Kolunden, Soten; jfr Kolbrännaren;
sammansättning på -sjö: Kolsjön.
Jfr fsv. Kolbeekker, nu Kolbäeksån (se Kolsnaren).

vacker, angenäm, vänlig, mild o. d.:
fsv. (fda.) Pripe, nsv. Prillen, Pryken, Jufvern (P), Lisman;
jfr Lusten;
sammansättningar på -sjö o. s. v.: Pagersjön, Pagertärn.
Jfr fno. Hollisjör, hvarom se Rygh NG 2: 249; vidare Skönabäck Skå., hvarom se Falkm. s. 241.

bekväm, lättåtkomlig, säker o.
Kymmen, Köm

jfr 29), Animmen(?). Jfr Tryggtjärn.

ond, farlig, 1 limsk, besvärlig, osäker, svår,
häftig o.
Aglan
Båfven
Drögen
Dålingen

Envetten
Mern
Krampen (jfr 31)
Krampsången

1) Jfr fsv. gårdnamnet

Rodhasyo (se Rön).

Låkan
Parsen
nacken
Skropen
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fsv. *Utrygger
Strången
Striern
nsv. Vammeln.
Sturfven
Strufven
Trätten
Strångeln
Hit hör väl också Lömsken (GS 4 Ö 29) Gästr.
Sammansättningar med -sjö o. s. v. äro: Illersjön (:fsv. gårdnamnet Illasyo), Kramptjärn, Parsjön.
Jfr äfven no. Styggaaen, DSv. Styggforsen, Rättviks sn Dalarna, med »et grufveligt Vattnfall, 15 famnar högt, i branta Bergsrefvan» (Tuneld I. 3: 73 L17871), samt no. Utrygsvandet. I detta
sammanhang må äfven erinras om det mytiska isl. älfnamnet
s1i5r 'fruktansvärd o. d.'), hvarom utförligt Miillen81i5(r)
hoff D. altertumsk. V. 1: 113 följ.

lugn, loj, trög:
Såkern
Lunten
[Tåkern]
2
Lygnen
Väringen.
Lygnern
Rämmen
Lisnan l
Sillen
Lommaren
Jfr Dövalen, fsv. älfnamnet Sa3va (Säfvan) i Säfvelången
samt det af Rygh NG 15: 236 omnämnda norska strömnamnet
Luna ock det no. älfnamnet Dumba, hvilket som Rygh NG 15: 298
med skäl gissar, hör till dumbr 'stum'. Andra ex., särskilt
från Tyskland, anföras under Lammen.
Körn
Lammen
Lisman i

rask, Mig, orolig o. d.; ila, skynda o. d.:
Agaren(?)
Akaren(?)
Femlingen
Funningen

Fysingen(P)
Karken
Leken
Lixnaren

Lungen
Matlöpen
Skundern
Svarfvaren

Se tillägget (till afd. I, s. 347).
I det föreg. har någon gång hänvisats till art. Tåkern, då tal
varit om sjönamn med betydelsen 'trög o. d.' Dessa hänvisningar berodde på den uppfattningen, att det gamla namnet på sjön pughn 'dimsjön' •-> tung- associerats med adj. tung ock skämtsamt »öfversatts»
med täker 'trögmåns'. Emellertid synes uttalet af sjönarrinet med öppet
å förbjuda denna tolkning af 'Mem (se art. I, s. 663); enligt en äldre
till mig lemnad uppgift skulle namnet uttalas med slutet å-ljud.
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Vimmern
Visken
Vismen

Visnaren.

Hit höra antagligen också älfnamnsstammen Skut-, Tros
ock älfnamnet Vesan (fsv. *Visa i Veselången, fsv. Visulanger). Ett älfnamn med snarlik betydelse är fsv. *va5a, om hvilket
se under VadjUngen. Äfven erinras om no. bäcknamnet Struka
(se Stråken). Exempel på utomnordiska älfnamn med dylik betydelse anföras särskilt under Veselången.
För flera af de uppräknade sjönamnen ligga antagligen älfnamn till grund; se mom. 20 samt afd. II, mom. 3.

djup:
Bottenlösen, Djupen, Djupsnuggan, Döpplingen. Jfr Djupsjön.

grund:
Grundsnuggan, Grunnen. Jfr Grundsjön.
full;

tom:

Fullon, Fyllen, Fyllingen.

Sammansättningar på -sjö o. s. v. äro: Fyllesjön (se Fyllen),
Tomgöl 2.

Till de under Fullen, Fyllen uppräknade vattendragen må
äfven läggas det älfnamn *Fylla, som jag anser ingå i gårdnamnet Fyllo (Vadst. kl. jordeb. s. 15 fr. 1447) Strå sn, Aska
hd Og., ock som sannolikt varit namnet på den bäck, som enl.
Tham Link. s. 660 går från Fylla mosse till Tegelladsviken.
Om namnen på tom- höra till adj. tom, må i fråga om betydelse Vattenlösen jämföras.

kall

o.

Ettern 3
(fsv.) Friski
Kallen
Jfr Kallsjön.

Kyllingen
Kållen
Kälfven

Kälken(?)
Källunden
Kölnen.

Salvius Up!. s. 318 (1741); möjligen k-afledning af älfnamnsstammen Tros-; se tillägg o. rättelser.
GS 3 ö 39, Tomtjä,rn 2 ö 31. Jfr gårdnamnet Tomsjön
örebr. 1. samt no. namn på Tom- (Rygh Elven. s. 273, 337).
Jfr till betydelseutvecklingen äfven Milllenhoff D. altertumsk.
5: 117 f. samt Bohnenberger Phil. stud. (Festgabe f. Sievers) s. 371.
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47) varm, ljum

o.
Heten, Lyon; jfr Värmeln, Värmen, Värmullen; sammansättning på -sjö: Lysjön. Hit böra möjligen äfven föras: Lumsen Dalarna, Lummasjön Hall, ock no. älfnamnet Luma : no.
lum 'ljum'; men dessa ord kunna äfven tänkas innehålla stamo. s. v.; se närmare under Lomsen
men i isl. hlymr
(slutet).

läge, ordning:
Uppdämpen
Mellanmaren
Antvarden
Utlä,ngen
Mellingen
Fjärsten
Yttern
Mien
Gagern
Öfvern
Nedingen
Gagnern
Öfvingen;
Nästen
Lägern
Oppåsen
Medelmaren
Treen
Megölingen
sammansättningar med Norr-, Söder-, Väster-, Öster-;
sammansättningar med - sjö o. d.:
Södersjön
Yttersjön
Mellansjön
Västersjön
Öfversjön;
Oppsjön
Östersjön,
Norrsjön
Trettondetjärn
jfr fl.-sv. Innerfjärden ock fl. vattendragsnamnet Upperijoki
(möjligen af en komparativ till upp, jfr fsv. ypperster, Karsten
österbottn. ortn. 1: 119).

antal:
Tvängen. Jfr Tuvattnet, Tvesjön.

dag; veckodagar 0. Cl.:
Dagaren, Daglösen; Fredagen.
Jfr Söndagssjön ock äfven analoga norska namn (under
Fredagen).
mat, dryck o. d. :
(fsv.)
Matlången
Maten
Supen.
Matlöpenl
Matkroken
Jfr Köttsjön, Ostkaktjärn 2, Vällingstjärn.
Till de under dessa artiklar anförda namnen kunna ytterligare
läggas fi.-sv. Matabrunn österb. (Karsten österbottn. ortn. 1: 106).
ostkaks&r, enl. uppgift.
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fartyg, båt:
Skepen. Jfr Promsjönl, Skeppsjön.
53)

vä,g; bro, språng o. d.:
Brovången, Iväg [Spången].

Af sammansättningar med -sjö o. d.: Broasjön, Gattjärn2,
Spångsjön, Stigsjön, Vägsjön, Vägtjärn.
Ett antal sjönamu låta sig icke inordnas i grupper af detta
slag. Många hafva dessutom här utelemnats, emedan deras härledning måste betraktas som osäker eller obekant. Andra ha lämpligare omnämnts under B.
B) De egenskaper hos sjöarna, som namnen uttrycka.
Om det mången gång kan vara vanskligt att bestämma det
ord, som ligger till grund för ett sjönamn, så gäller detta i
ännu högre grad, då fråga blir att söka utröna, hvad man med
ett visst sjönamn afsett att uttrycka. Emellertid torde hufvudstommen af sjönamnen från denna synpunkt osökt sönderfalla
i följande grupper. Namnen syfta på sjöarnas

storlek, vidd, utsträckning o.
= A 30, 31: stor, vid, bred, rymlig o. d., lång o. d.
p) Hit höra väl äfven några af de under A 18 anförda, af
benämningar på personer o. d. bildade sjönamn (såsom Stackare,
hvilka kunna ha afseende på sjöarnas litenhet.
y) Af de under A 1 anförda sjönamnen, hvilkas grundord
utgöra benämningar på djur, äro de under Kalfven behandlade
att föra hit.
cc)

form.
A 32, 33: rund, afiång o. d.; rak, krokig, sned o. d.
Här kan äfven erinras om namn med bet. 'gren' såsom Enegren, Ämgren, Kvisseln, jfr no. älfnamnet Kvisla.
GS 1 ö 33, icke obetydlig sjö i Frykeruds sn Vrml. Namnet
uttalas vål med it-ljud ock bör i så fall förbindas med det af Rz s. 109
bl. a. från Vrml. anförda pråm (jfr mönnpram 'farkost med en åra').
Lex. 2: 382 har genom tryckfel Prim-.
GS 3 ö 31 Vstml., Gatugöl GS 2 ö 40 Blek.

XX. 3

EGENSKAPER: STORLEK, FORM, YTA, UTSEENDE.

81

p)= A 22, 23, 24: jämförelsenamn, som innehålla benämningar på kroppsdelar, husgeråd, vapen, redskap, klädesplagg
o. d. eller betyda bjälke, stake, stock, käpp, kloss, pinne, bräde,
o. d.1
y) Hit höra sannolikt äfven några af de under A 1, 2 anförda, af djur- eller växtnamn utan aflednin g bildade sjönamnen, t. ex. Bjuren, Hjorten, Hägern, Svan 0. a. eller Aspen,
vissa af de under Björken upptagna ra. fl. Dock har man svårt
att inse, huru formen på sjöarna lämpligen kan jämföras med
olika trädslag. Hvad de af liknande grundord medelst afledningsän del se (-la-, -an-, -ing-, -k- 0. s. v.) uppkomna sjönamnen beträffar, kan man i regel icke afgöra, om de syfta på
formen eller ha afseende på djur eller växter, som förekomma
i sjöarna eller vid dessas stränder; dock torde det senare vara
vanligast. Sådana namn äro t. ex. fsv. Seerkir, "Bkir, "2filptir,
"Bicerke, 'Ske, "Fure, nsv. Höningen, Löningen, Svaningen,
fsv. *piurke o. s. v., d. v. s. björk-, ek-, furu-, lönn-, svan-,
tjursjön o. s. v. Vissa af de under A 1, 2 upptagna namn hafva
dessutom eller kunna hafva afseende på färgen ock höra alltså
till B d p; jfr t. ex. Getaren, Rammen. Andra synas beteckna
ljud, läte, i hvilket fall de höra till B g p; jfr t. ex. Rråken.
3) Hit kunna ock räknas de flästa af de under A 12 uppräknade namnen med betydelse: håla, klyfta, gap, remna o. d.,
dal o. d.; vidare idgmesjön, Stjärnsjön under A 25 samt på
sätt ock vis äfven A 15 med betydelsen klick, plump o. d.
Jfr B i &
ytans beskaffenhet

o.
a) = A 34: 13at, slät o. d.; jfr Bunken, där möjligen en
motsatt betydelse uppträder.
p) = A 6: försedd med öar, holmar o. d.

utseende:
a) = A 38: vacker o. d. Hit höra ock snarast sådana »berömmande» namn som Gunungen, Gullvangen (under A 5).
1) Med afseende på de senare (stake, stång o. d.) jfr dock afd.
I under Staf-, där det framhålles, att dylika sjönamn stundom kunna
tänkas syfta på annat än formen.
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p) färg: ljus, klar, hvit, röd, blå, mörk, svart (= A 35),
eld, stråle, gnista, glans o. d. (= A 36), kol, sot (= A 37),
korp (Kammen under A 1), sol (A 25), snö ? (A 28), dag (A
50)1, mjölk (fsv. Minalki under A 51, se äfven Getaren). Dessutom kunna hit ock föras några af de under A 26 ( = B g a)
upptagna, hvilkas grundord betyda såväl 'dimma' som 'mörker';
möjligen också några af metallbeteckningar bildade (jfr B k G).

lynne, karaktär

o. d.:

cc) = A 39: bekväm, lättåtkomlig, säker.
(3) = A 40: ond, farlig, lömsk, besvärlig, häftig o. d.
== A 41: lugn, trög o. d.
3) = A 42: rask, liflig, brådskande o. d. Jfr A 21 = B h c:
med strömmande 1. rinnande vatten.

djup, vattenmängd

ock

temperatur:

cc) djup (= A 43), full ock tom (= A 45), grund (= A 44).
p) kall (= A46), varm
A 47). Härunder falla några vattendragsnamn, som afletts af fsv. etr (iSl. eitr), sv. etter såsom
Ettern (ock älfnamnet Ätran) »etterkall», hvilka med afseende
på sitt grundords betydelse icke inordna sig under någon af de
under A anförda grupperna, samt möjligen äfven fsv. *Up (se
Islingen) : is (A 28).

meteorologiska förhållanden:
cc) dimmig = A 26.
p) På sjöarnas egenskap att vara (för tillfället eller i allmänhet) blåsiga eller stormiga eller i alla händelser på Vindens hvinande ock vågbruset eller vågskvalpet syfta säkerligen de under A 29 uppräknade talrika namn, som beteckna
ljud ock läte. Om också ett ock annat kan vara oriktigt tolkat, återstår ett större antal, om hvilkas härledning meningarna icke kunna vara delade. Hit hör väl också t. ex. Kråken
(Al); se b y (s. 81).
Dagaren 'ljus' ock Daglosen 'mörk'.
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h) strändernas 1. bottnens 1. ytans 1. vattnets
naturförhållanden (bildning, växt- ock djurvärld
m. m.):
a) många under A 1, 2 anförda namn, hvilkas grundord
beteckna djur ock växter; se närmare B b y samt de särskilda
artiklarna.
p) = A 3: stenig, grusig, sandig o. d.
A 4: dyig, gyttjig, lerig o. d. Här erinras äfven om
A 16: blandning, röra, sammangyttrad massa.
3) = A 6: försedd med öar, holmar o. d.
s) = A 7: belägen vid bärg, höjd, kulle o. d.; försedd med
näs, uddar o. d.
P = A 8: belägen vid hage, äng, vall, åker o. d.
A 9: belägen vid bråte, svedjeland, röjning o. d.
8,) = A 13: omgifven af eller bildande kärr, mossar, mader
o. d.; sank däld, vattenpass, pöl o. d. Jfr A 14: vatten, vattensamling.
A 21: med strömmande eller rinnande vatten (jfr Be 3)..
= A 27: med skummigt eller fradgande vatten.

i) läge:
Go= A 11: belägen vid rågång, gräns o. d.
= A 19: vid (namngifna) gårdar.
y) = A 20: i förbindelse med åar, älfvar o. d.
3) .---2_ A 48: med afseende på läge i förhållande till andra
sjöar.
e) Af de under A 10 anförda, hvilkas grundord betyda
tomt, gård, hus o. d., hafva de med -sjö sammansatta, såsom
Xvarnsjön, Kyrksjön o. d., afseende på läget. Däremot torde
flera af de ()sammansatta, såsom t. ex. de på -gården, vara
att betrakta som jämförelsenamn ock höra sålunda till B b.

k) användning. Hit höra:
a) några af de under A 5 uppräknade, af metallbenämningar bildade namnen, som synas utmärka, att sjöarna lemnat
sjömalm. Andra af dem kunna tänkas åsyfta färgen (B d p); se
de särskilda artiklarna.
Sv. landam. X.K. 2-4.
6
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p) af de under A 51 omnämnda sjönamnen några af dem,
som äro sammansatta med mat-. Samma betydelse ingår äfveni Fatburen (under A 10). Dessa namn utmärka, att sjöarna
gifvit (eller gifva) rikligt fiske. En motsatt betydelse har däremot möjligen Suiten samt fsv. ånamnet smita.
y) De under A 52 upptagna, såsom t. ex. Skepen, Skeppsjön,
kunna tänkas ha afseende på formen, men höra snarast hit.
Så ock A 53 med betydelsen väg, bro, spång,
a) Hit höra vidare närmast de fiästa sjönamn, som ha mytisk innebörd (= A 17), för så vitt man får antaga, att dessa
sjöar varit föremål för dyrkan; se Illiljen (Hälgasjön o. s. v.).
Vidare bör här erinras om Fräjen (fsv. *Freegher), som jag
ofvan ej kunnat tyda, men som i likhet med no. älfnamnen
*Frign, *Fråtta ock *NYsn, om bvilka se Bagge Elven. s. 328,
sannolikt betecknar, att man af sjöns vatten sökt upplysning
om gudarnas vilja.
Beträffande många af de under A anförda namnen är det
svårt att säga, hvad man med dem velat uttrycka, om också
grundordet kan anses vara säkert konstaterat. Detta gäller särskilt de af personnamn bildade (= A 18); jfr äfven Fredagen
(under A 50), Märrsprängaren o. a., hvilka namn tydligen ha
en alldeles tillfällig upprinnelse.

Jag afslutar denna redogörelse för sjönamnens betydelse
med att i korthet rekapitulera de i det föregående behandlade
namn, om hvilka man har skäl att antaga, det de uppstått i
motsättning till hvarandra.
Sådana äro:
Bolsnaren
Tisnaren
Skiren
Blågåln
Svartaxen
Ljusaxen
Busken ‘s, Spraggen
Lju.sterhöfden ,- Svarthöfden
Fiolen
Stråken
Storsjönl
•••• Lysjön
Magertjärn
Friski
Lillsjön 2
Gisen
Storsjön
linan(?)
Mjölången;
Vielången.
Glan
Dofvern
Hunn
Valpen
1)

Se /lagern.

2)

Se Lillen.
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vidare: fsv. älfnamnen SoBva *Visa (se Säfvelången, Veselången),
no. sjönamnen Vieren Smalvandet, älfnamnen Logn ngn',
Trångån 2.
fi.-sv. Storån
Öfverensstämmelsen mellan sjö- ock önamn behandlas
under Alsnan, Seinen, Ueken.

Som jag hoppas, kommer härledningen af åtskilliga i det
föregående behandlade sjönamn i belysningen af dessa gruppvis
ordnade öfversikter under II, III att förefalla betydligt sannolikare,
än hvad fallet kan ha varit i del I, där på grund af den alfabetiska uppställningen namn af det mäst heterogena ursprung
måst anföras vid sidan af hvarandra. I alla händelser hoppas
jag — trots den osäkerhet, som helt naturligt vidlåder en del af
de i afd. I framställda tolkningarna — i hufvudsak ha löst den
uppgift, jag i inledningen s. 7 ställt mig: att gifva en öfversiktlig framställning af de principer, som i fråga om betydelse
ock ordbildning gjort sig gällande vid uppkomsten af denna
grupp ortnamn.
mar- 'brusa'; se Bugge-Rygh Elven. s. 325.
) Karsten österbottn. ortn. 1: 97.
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IV.
Öfversikt af de med sjönamn sammansatta
eller af sådana bildade

gård- ock bärgnamnen o. dyl.
Till tjänst för ortnamnsforskare meddelar jag här
en lista på de i det föregående behandlade gårdnamn,
hvilkas första sammansättningsled eller hvilkas
grundord utgöres af ett sjönamnl.

A) Namn sammansatta med
-backa, -backen: Lumsbacken (se Lomsen), Luntbacken. Jfr
Rombacka : Romesjön (hvilket namn väl i äldre tider varit
osammansatt, se Rommen slutet).
-björke: Flasbjörke (: Platan). Jfr -böke, -eke, -hestra,
-hylte.

-bo, boda 2 :
Ansebo (: Ansjön)
Axebo 3
Brabodhum (1378)
Bälgsjöboda
Dalsiobode (SD NS II), nu
Dalsebo

Darsboda (1571)<-*Daghirsbodha (: Dagaren)
Djupebo
Ekesiobodhe (dat.) 4
Eklabo (: Eckeln)
Elingsbo

Beträffande gårdnamn, som bildats af sjönamn på -sjö, har icke'
fullständighet åsyftats. Å andra sidan hafva af sådana gårdnamn några
tillagts, som icke omnämnts i det föregående.
De nsv. namnen på -bo återgå stundom på fsv. namn på -bodha,
hvarför jag här icke vågat någon uppdelning af de gamla bo- ock
boda-namnen.
Se närmare Norrby Ydre g. 2: 84.
SD NS 3: 223 fr. 1417.
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Ellarebo
Enebo (: Enehagen)
Flugebo
(fsv.) Flmtiabo, nu Fläekebo
(: *Fixt', se Fläten)
Fulsboda (1322 : Fallen)
Fyllingsbo
"Glypsbo, nu Glysebo (: Glypen)
Gransbo
Grobo
Gåseboda
Gäfvebo
Gällsebo (: Gällsjön)
Halftrobo
Hallarsbo
Hammarsebo (: Hammarsjön)
Harbo (se Kornan)
Hegrabo (1347)2, nu Hägerbo (se Hägern)
Horjeboda
Hyfuirbovadha (1382), nu
Höfversbo (se Häfvern)
Kroksjöboda
Kvisingsbo (se Kvesen)
Kädieboda (1539)
Lyrsbo
Långsbo
Lmgarbo watha (1389)
Lässebo
Malsbo
Midhlungsbotha (1413)
(: Meningen)
Mukrisbother (1268)

XX. 4

Måsebo ? 3
Mälmingsbo
Mässeboda (: Mäen)
Nyssyosbodha (se Nyen)
Nåtsbo (: Nåtvin)
Närsbo
Ramsebode (1496)
Rangelsbo
Rotaboda
Rumpeboda
Rödsebo (:Rödsjön)
Sinnerbo
Skillingsboda (:Skälen)
Skirboholm
Skärjebo
Skärsboda (: Skärfvingen)
Snokebo
Snytsbo
Solnebo
Solsebo
Spadeboda (1539), nu Spabo
Spjutsbo
Straternabodhum (1391), se
Strålången.
Swansboda (1539)
Svinnersbo
Säfsebo
Teboda
Torsebo (: Torsjön)
Treettisboda (1400)
Tysebo
Törsbo
Ungsbo
Uppsalebo
Uskeboda (1539)

ä.-nsv. Grannsebodhe 1602, se Norrby Ydre g. 2: 61.
So tillägget.
-3) Se närmare Norrby Ydre g. 2: 108.
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Älgsjöbo
Viggabodum (1371), nu
Ämtebo
Viggbo
Äntsebo
Virboda (2 ggr)
Ölseboda (1687)
Virsbo (se under Viren)
Ösiöbodhe (1447)
Vålbo
Örsebo.
Väraboda
Af älfilainn äro bildade Valebo : älfnamnet Valån, Virbo :
Virån ock Vännebo, hvilket jämte gårdarna Vännered ock
Vänåkra är beläget vid en å i Örby sn Vg. ock tydligen visar
tillbaka på en älfnamnsstam, byars fsv. form jag dock ej närmare kan bestämmal.
-bol, -böle: Gisselbol, Hyllesbol, Höwrisböle (1389).
-horn: Björkeborn (1779): Björken 13.
-botten: Graffsiöbothn (1481, se afd. I, s. 184), Rombotten, fsv.
Spaäabotn VGL IV, Undebotten; se för öfrigt under Fillbon.
Jfr no. gårdnamnet Tjelle-botn: fno. fjordnamnet Kelda 2.
-bro: Hwittbro, Smältebro; af älfnamn t. ex. fsv. Rampnabro
: *Rampne, strömnamn, till Ramsjön, Varub(r)o (1355,
se Varen).
-bråte(n): Midingsbråten (: Mien), Rönnebråte, Örsbråten.
-by:
Långby
Brömsaby3
Noby, fsv. Nodhaby
D unkersby
Råszwarsby (1539)
Heby
Trosby (: Stortron)
Härsby
Tyngelsby.
Höfversb y
Jfr de af älfnamn bildade fda. Notherby, nu Nättraby (se
Nätterhöfden), ock Rottnaby, nu Ronneby (se Rottnen). Afverby
(: Afvern) hör sannolikt ej hit: det skrifves 1381 Afra Byndh
ock 1385 Afurabyghd (se tillägget).
-bygd: fsv. Afurabyghd (1385 : Afvern); se under -by.
-bäcken: Marsbacken, Strångbäeken, Tolbäcken ; jfr Widhisbaka, Vidhis Beeke (1371, 1448), nu Visbäck (se Vidltir).
-bärg, -bärga, -bärget:
Götsjöbärg Vrml.
Afiångsbärg
Jälmarsbärg
Billingsbärg
1)

2) Rygh Stud. s. 61.
Jfr Rygh NG 16: 294.
Se afd. III, mom. 1.
Niirmast af älfnamnet Södh(a); se Noen.

90

fIELLQUIST, SJÖNAMN.

XX. 4

Kymsbärg
Tolsbärg
Lekebärga
Torsbärget
Långebärg
Ullsbärg
Norabergh (1416)
Villingsbärg
Oppebärga (: Open)
Vångsjöbärg
Risbärg, Se Rislingen (slutet)
Ytterbärg.
Simmebärg
Jfr fsv. Noeffwabergh (till älfnamnet Nwv, se Nilekkalfven)
ock Ämmebärg (till älfnamnet Ärna i Ämmelången).
-böke: Hagasjöböke (SRP nr 978 fr. 1371, normaliserad form),

troligen i Västbo hd Smål.
-dal:
Friskdal VGL (: Fryken)
Grecksdal
Ingelsdaall (1471), nu Yngersdal (: Yngaren)
Jurzdal (1422
*Iutrsdal; nu Djursdala : Juttern)
Viggedal.
Jfr de af älfnamn bildade fsv. Grodal (se III, mom. 20),
Lerdal (se Lennon), Löpedal : Lopa (se III, mom. 20), Rottnedal
Rottneälf, fsv. Smvudal (: &eva), ä.-nsv. Tyftedal (se Toften), fsv.
Wiskmrdal (: Wisk), nu Viskan. På samma sätt har no. gårdnamnet Mxringsdalen bildats af fno. sjönamnet *Meringr (se
Hämningen).
-ed:
Gimmened
Undedhe (1346)
Fljortede (1375)
LWadjungse (1571), nu VadJwritha (1337)
jungsed = Wiidhungxedhe
Ränkesed
1379?]
-eke: Embricke (: Emmern); jfr -björke ofvan.
-fall, -falla (-fallet):
Bjärkefall
Mjölsefall (:Mjölsjön)
[Grytfallet]
Njärfvefall
Hallingsfall
Ramsefall (:Ramsjön)
Rå falla
Vrångfall
Lyrsfall
Ämtefalla.
Lådingsfall
I Grytfallet har väl se nare leden betydelsen 'vattenfall',
icke 'fall' i skog.
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-fors:
Letafors
Björkfors (: Björken 3)
Luntfors
Degerlundsfors (: Deglunnen)
Rinnafors.
Lersjöfors
-fällan: Hillefällan.
-gård(en): Sillegårdsed, Skirsgård (: Skirsjön, se afd. I, s. 540),
Vällgården (: Vällan Dalarna).
-gänge: Örsgänge.
-gärde: fsv. Rampnagerdhe (1371), nu Ramnegärde (: Långrammen), Välsgärde.
-hagen: Lorshagen, Saxhagen.
-hall: Spadehall.
-hamlar : Börkelhammar (: Böekeln), Fluehammar (1571:
Flugen), Skirshammar (1642).
-hed(en): Filungxhedhe (1287), nu Föllingsö , Rinkishede
(1419), Uddheden, Ämtheden.
-hem: Bjerumb (1640), nu Bjärnum (: Bjärlången), Bleckhem
(1622 : Bleken 1), Grunnahem.
Jfr de af älfnamn bildade fsv. Alstrem (: Alstran), Varnema
(1425 : Varnan), Visnem (: *Visn, se Vismen). Från Norge erinras
om t. ex. fno. Moelisheimr : Maslir samt Glymeimar, hvars

första led enl. Rygh NG 1: 304 sannolikt är en älfnamnsstam.
-hester, -hestra: Glinghester(?), Örshestra.
-holm(en):
Skärsjöholm Vg.
Bosjöholm Skå.
Stensjöholm
Eckersholm
Svaneholm
Ivägsholm
Trwhernisholm
Jälmarsholm
Ymseholm
Ramsjöholm
Yxtaholm
Rägnaholm
Ämpnisholm. (1393)
Saxholmen
Ämteholm.
Skagersholm
Jfr Rottneholm : Rottneälf, fsv. Seewaholm : fsv. älfnamnet Smwa.
-horfva: Kylshorfva.

-hult, -hylta, -hylte:
Atlångshult
Barkhult till Barken 1 Hall.'

Bjärkhult
Borkhult 2

Se tillägg.
Möjligen fsv. Birkehult (SRP nr 2304 från 1387).
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Borsyohult
Djuphult
Drögshult
Ekerhult
Eksjöhult Og.
Elenshylte
Enesiohult (1402), 1111 Enshult (: *Enesio)
Femlingahult (1629)
Filingshult
Finshult (:Fenen)
Fixhult (: Fexsjön)
Flahult
Flathult
Flatshult
Flenshult (Ffleens- 1518)
Flishult, fsw. Flidishult (:
Flögen)
Flyssioholt 2
Flåshult
Frillhult
Fu.ndshult (se Fallen)
Funghult
Fyrisiohwlt (1402)
Glottnehult, fsv.Glutnahult 3
Grythult
Götehult
Hallingshult
Flarsyohult (1290)
Honsiohult (1407 4), nu
Hunshult Små].
Hxltsyohult (1347 5), nu
Älgshult Og.
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Kareanshult (1368), nu Karka(r)shult
Lammhult
Lekhult
Limmerhult
Lixhult (: Leksjön)
Langshylt (1407), nu Långshult
Läshult
Lefsiohult (13316)
Myoasiohult (1404)
Mäshult
Möeklahult
Möeklehult
Nierfuahult (1620)
Nosshult
Nyshult
Ncessiohult (1393), nu Näs
hult
Refsjöhult Kim.
Rothult (1351)
Rumshult
Rupphult
Sadeshult (: Savehult 1540)
Senneshult (1622 : Smndir
Sissehult (: Segen)
Skirhult
Skirshult
Skxrffsiohult (1337)
Sksershult (1394)8
Solnehult
Sten sj öhylta
Swansyeshult (1344)

SD 3: 75 fr. 1312, nu Borshult Leinnhults sn Smal.
SD NS 3: 294 fr. 1418.
3) Se Norrby Ydre g. 2:129.
4) SD NS 1: 651.
5) SD 5: (383.
G ) SD 4: 216, Svenarurns sn Smil.
7) Se under Silnnen.
8) Flera gårdnamn Skärshult anföras afd. I, s.553.
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Sänneshult
Tisnehult (1561)
Tjurkahult
Tridhishult (1376)
Tränshult (: Treingen)
Trästenshult
Tämshult
Varshult (: Varsjön)
Watab.ult (1350)
Om Ufvahult se under -näs.
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Virlångshult
Virshult
Vismhult
Vrånghult
Ångshult
Åsjöhult
Öfveshult
Örbughahult (1382).

-hyttan:
Saxhittan (1620)
Asphyttan
Skarphyttan
Grängeshyttan
Skärjehyttan
Flolsjöhyttan Vrml.
Sångshyttan
Kväggeshyttan
Tolhyttan
Lekhyttan
Yngshyttan
Linshyttan
Älgsjöhyttan
Långbansh3rttan.
Örlingshyttan
Mångshyttan
Ösarhyttan.
Ramshyttan
Ristehyttan
Jfr Mullhyttan (se Hulten) ock Ämmeshyttan, af älfnamnet
*Äma 2.
-kalla (-skalla?) : Vinskalla.
-kind: Inzaehind (1200-talet, se Hinsen).
-kulla: Flatekulla.
-kvarn: Nittkvarn ; jfr dessutom med änamn sammansatta afd.

III, mom. 20.
-köp: Mässelköp.
-landa: Grolanda, Spåningslanda; möjligen också Romelanda
(fsv. Rimalan.da, se Rommen slutet).
-lid, -lida: Gräskelid, Holkslida, Tynglalidhom 3.
-ljunga: Hulssaliungga (1366); se Holten.
-lund: Rossvalslund.
= Senneshult ofvan.
Se närmare Ämmelången 2; s i Ämmeshyttan är sannolikt
oorganiskt ock tyder nog ej på ett sjönamn *Amir (annat namn på
Ämmelangen, fsv. limolanger).
SD NS 3: 51 fr. 1415, Burseryds sn Små!. (tillägg till art. Tyngeln).
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-Iyeke: Öjerslycke.
-mad: Bringzsma (1552).
-mara: Kilamara (1359: Kilen).
-mark: Tysmarka (1540: Töcken), Aretamarkh (1334) nu Ärtemark (: Ärtingen); jfr fno. Aram9rk (: sjönamnet Ari)I.
-mo(n): Horjemo, Långsmon, Tvängsmon.
-måla:
Bråmåla
Stensjömåla
Elmbtemåhle (1671, se :kulSvansjömåla Blek.
ten 0. kluten)
Svartsjömåla
Fyrisiomala (1404)
Säfsjömåla
Gissemåla
Tingsmåla (: Tiken)
Glyppsmåla
Tolemåla
Kramp amåla
Ulfvasjömåla (2 ggr)
Kroksjömåla
Vedamåla
Långasjömåla
Välsmåla
Ramsjömåla
Älsemåla (:Älgsjön)
Sidlan(d)småla
Ältamåla
Skillingsmåla (: Skälen)
Ödevatsmåla.
Snöfversmåla (: Snövålen)
Öjasjömåla (se Yen).
-flora: Skxllenora (1389, se under Skälen), Vällnora : Vällen;
jfr Vällenoren.
-näs:
Björklingsnäs (1359)
Hällesnäs (:Hällungen)
Bollungsnäs
Hörningsnäs
Brovrångsnäs
Jälmarsnäs
Brånäs
Kinnanäs
Bffillesnms (1453)
Krampanäs
Drögsnäs
Kummelnäs
Dälfvenäs (: Däfveln)
Kärfsnäs
Eldansnäs
Ljusnarsnäs
Fjällansnäs
Lofftisnäs (1609)3
Färgenäs
Lceghwrnms (1380)
Greekznäes (1681)
Marsnäs
Hallingsnäs
Målsjönäs, se Mållen
Holkenäs
Möckels- 1. Möcklanäs
1)
3)

Rygh NG 1:178.
4) Härlunda o. Tingsås s:nar Smål.
: *Loptir, so afd. II, s. 10 not.
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Nedingsnäs
Testnäs
Undenws (1389)
Ramnxs (1412)
Urans (1381)
Remmesnäs
Valisnmws (1344, se Valen)
Rommenäs
Ryfvenäs
Vinsnäs
Vrångsnäs
Rynings- 1. Ryngsnäs
Rämsnäs
Welingxnees (1354), nu
Välsnäs
Rwngxnms (1402)
Vänsternäs
Salsnws (1337)
Väringsnäs
Skirsn.äs
Värnäs (:Värmen)
Skwldesnes (1377, se Skälen)
Ytternäs
Skärnäs
Ämtenäs (2 ggr).
Snöfversnäs (: Snövålen)
Somanws (1405)
Jfr äfven fsv. Skx1desnes (se Skälen) ock Ufvanäs Älghults
sn Smål., hvilket jämte Ufvahult snarast förutsätter ett fsv.*Uve
såsom äldre namn på den sjö Ufvasjön, vid hvilken gårdarna
äro belägna (se under «ven). Likenäs innehåller älfnamnet
Likan, fsv. Lwmonms sannolikt ett älfnamn *Lxma ock Tranunws 1354 ett älfnamn Trana (se afd. III A mom. 20). Dessa
`2Egisgårdnamn på -näs äro alltså bildade som no. Ogsnes
nes) : flo. fjordnamnet lEgir i .7Egisfj2r5r1.
-os: fsv. Frilla oss; jfr Rottneros.
-rem: Ylisrem (1540, se Ölen).
-rud, se -ryd:
-rum:
Grinderum
Alsiorum (1320, se Alsen 1),
Fluinissrom (1561), nu Vinnu Alserum
nersrum (Se Vinningen)
Bunzrwm (1411), nu BunnFlägerrum
ström
Lanxrum (1356), nu LångasElmesrum (1382), nu iilrum Skärkinds hd Og.
marsrum
Lanxrwm (1320), nu LångseFloknisrum (1320), nu
rum Västra hd Smål.
Fluxerum
Långserum N. Tjusts hd
Gauesrum (1405), nu GaKl ni.
gersrum
Nyserum
Gnöttlerum
5 Rygh Stud.

K

64.
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Oolsiorum (1390)1, nu Olserum Lofta sn Smål.
Refverum
Romolsrwm (1500), nu Rummelsrum
Runnersrwm (1447)
Skörserum

XX. 4

Smälterum
Tidhisrum (1400, se Tipir)
Trysrum (1418, se Tryen)
Vidhisrum (1350, se "Vidbli.)
Yxnarum (1383, se Yxningen)
Örserum.

Det kan vara af intresse att veta, att alla dessa gamla, här
anförda gårdnamn på -rum tillhöra Kalmar län utom Bunzrwm
Vista hd Sinn, Huinissrom Ydre hd Og., Langsrum Västra
hd Smål. o. Skärkinds hd Og., Örserum N. Vedbo hd Smål.
Namnen på -rum tillhöra alltså i alla händelser ett ganska,
begränsat område.
-ryd, -rud, -red:
Sagered : Sagsjön 4 Hall.
Bjälfverud
Sillarudh (1383)
Drwngsryth (1369)
Frykarudh (1437)
Skwrfsiorydh (1312)
Skärseryd
Fyllaryd (1320)
Slätteryd
Fwmerydh (1386)
Feerghterydh (1311)
Sotared
Stensared
Gaperud
FIallseryd
Strwngsrydh (1540)5
Svarthöfderyd
Huluszryd (1320)2
Söljseryd
Härryd
Hoxiorydh (1337)
Tingsryd (: Tiken)
Isaryd
Tussered (: Tostholmen)
Langzroth (1335), nu LångsWndaryclh (1337)
Vikholmsryd
ryd
Virsryd
Maljeryd
Ämterud.
Mulsarydh (1540) 3
Ramserud
Jfr de af älfnamn bildade Frykerud (: Trika), Vännered
Örby sn Vg.6, Värmeru.d (:Värman).
1)
3)

Enl. SRP nr 2486.
2) Se Billingen.
: *Mulse, se under Multen.
4) Se under Sagan.
Se under Strieng-.
Jfr ock de vid samma vattendrag belägna gårdarna Vännebo ock

Vännäkra.
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-sand: Horjesand, Maighasandr (1345).
-skeda: Ristskeda.
-skog:
Skäraskog
Etlaaskogh (1308), nu EdsleSvanskog (1540)
skog
Säfvelskog
Fylleskog
Treskog
Greekskog
Wermilskoger
(1398)
Gunnarskog (1540)
Vätterskog.
Mangskog
Odnemaaskogher (1325), nu
.inimskog
Jfr Ölmskog : vrml. älfnamnet Ölman ock t. ex. ä.-no. Miterskogh : sjönamnet Mir. Hit hör ock Blomskog : Blemasjön
(afd. III, mom. 2).
De flästa af dessa namn (numera i allmänhet benämningar
på socknar) tillhöra Vrml. ock Dalsl. ock ha älst varit skogsnamn. Här kan äfven erinras om Vikeskogh (1417), under
medeltiden namn på trakten mellan sjöarna Viken ock Örlen Vg.
-slätt: Afveslätt.
-sta(d):
Hummelsta 2
Bolmstadh (1418)1
Närsta
Byngsta
Raeksta.
Fryksta
Jfr no. gårdnamnen Skirstad (Rygh NG 2: 361) ock fao. a,
Glamastadum : älfnamnet *Glara(a) (Rygh Personn. s. 91). Om
tv. Ncetlasta, nu Nässelsta (: ett älfnamn 'Na3t1a?) se Niden.
Dessa gårdnamn på -stad, hvilkas första led utgöres af ett
vattendragsnamn, tillhöra säkerligen ett yngre lager än de med
personnamn sammansatta, hvilka bilda det ojämförligt mäst betydande lagret af denna gårdnamnsgrupp. Ett analogt namn,
som på grund af uttalet måste betraktas som i sen tid uppkommet, är no. Jwrnsta(d), af Jernaaen (se Rygh NG 3: 435).
För öfrigt må framhållas, att då till flertalet af de ofvan anSD NS 3: 343.
Detta namn, som är sammansatt med sjönamnet Hummeln, får
ej förväxlas med Hummelsta i St. Mellösa sn Nke, fsv. Humblastum,
hvilket sannolikt är sammansatt med personnamnet *Humble; se Lundgr..
Sv. lm. X. 6:113.
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förda gårdnamnen på -sta(d) inga fsv. former äro uppvisade,
den möjligheten alltid föreligger, att de i fsv. haft en annan
senare sammansättningsled. Jag erinrar t. ex. om Nälsta, Spånga
sn Uppl., som i fsv. hette Nwrthastaff (SRP nr 170), samt om
de många fno. gårdnamn på -dal med föregående s, hvilka i
no. fått ändelsen -sta (se Rygh NG 2: 162).
Slutligen må nämnas, att Sjögestad i Vreta klosters sn Og.
icke är sammansatt med fsv. Sio(gh)a(r), gen. till sie, utan i fsv.
tid lytt Sighwalstadum (1447) ock Siöwolstadha (1500)1. Det
kan sålunda ej tjäna som en parallell till de ofvan uppräknade
gårdnamnen. I Resta hör t till stammen; se Risten.
-sten: Långsten, Orasten.
-strand: Yngerstrand.
-stugan: Hvitstugan, Tolstugan, Torstugan, Yxtastugan.
-sund, -sunda: Lungsund, Torrvarpsund, Vångesunda.
-sät(t)er, -sät(t)ra:
Biffizsmtra (1401, se lljärn 2)
Ruggsättra
Bjärsätter
"Bixrkasmter
Stralangxswter (1376), nu
: Björken 6, fsv. *Biwrke)
Strålsäter
Florkesätter
Tidalswter (1320), nu TegelJälksätter
säter (se Tedeu)
Jälnsättra
Vällsäter
Mystilswtter (1447 : Misteln)
Örsäter.
Risäter (?se Rislingen slutet)
Jfr Munsäter, af ett utdött älfnamn, hvarom under Multen,
ock Töftesäter, af det fsv. älfnamnet *Typta (se Tonen).
-tofta: fsv. Bringatofta (1337, se Bringen), fda. Ywwtoffte
(1319, se If.).
-tomta: Jwluntompta (1268).
-torp(et), -torpa:
Alkvätterstorp
Bjälketorp
Almsjötorp
Blexthorp (1334), nu fluxAlsterstorp (: Alstern 3)2
torp (: Bleken 2)
Aplungstorp
Borntorp
Aspatorp
Boxtorp (: Båfven)
Aspetorpet
Brunnsjötorp
Vadst. kl. jordeb. ss. 40, 41.
Ej omnämnt under art. Alstern.
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Busketorp
Bålltorp (: Bålen)
Duwirstorp (1363), nu Dofverstorp
Dätterstorp
Enarstorp (Enstorp)
Felingstorp
Flosjötorp
Flättorp (: 'Flwte, mi Flätsjön; se Felen)
Frövätterstorp
Gettorp
Gisetorp
Gislingstorp
Gisslartorp
Groztorp (1364), nu Grostorp
Gulltorp
Halftrotorp
Hillatorp
Hvittorp
Horkothorp (1413). nu Horketorp
Jertorp (: Järten)
Klottorp
Kombatorp (1464), au Kamarp (se kammen)
Kväggestorp
Kåtorpa
Lungtorperne (1642), nu
Lungstorp
Långstorp
Lönetorp (1 5 74), nu Lonntorp
Lönnarp (: Lönern)
Lörstorp
Malsjötorp

säter—torp.
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Mangstorp (I. -å-)
Marlingstorp
Meslångtorpet
Midingstorp (se Hien)
Morsjötorp
Mosjötorp
Mörketorp
Norrsjötorp
Nostorp
Nylingstorp
Näfstorp (se Niiekkalfven)
Nältorp
Nxsisthorp (1405), nu Nästorp (se Näsnaren)
Raklangis torp (1443), nu
Rakstorp
Rippestorp (: Ripplingen)
Ristorp 1
Rågrekstorp
Rödsjötorp ()g.
Rölstorp
Rönntorp
Salvar(s)torp
Sirsjötorp
Skarppetorph (1626)
Skirtorp
Snifvartorp
Spatorp
Strömstorp
Svaltorp
Sångtorpet Dal.
Sörsjötorp
Tangat(h)orp (1383), nu
Tångarp
Toftsjötorp

: den stam ris-, som möjligen ingått i det gamla namnet På
Rådasjön i Älfdals hd Vrml.
Sn. landsm. XX. 2-5.
7
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Tolsjötorp
Trehörningstorp
Törestorp
Ullvetterstorp (1 5 9 0)
Undstorp
Ursjötorp Vstrnl.
Vallstorp (: Valen)
Valnötstorp(!) (: Valnaren)
Vasatorp

XX.
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Vinswthorp (1323), nu Vinsarp 'Vin[d]se)
Våltorp
Yxtatorp
Ämatorp
Älgsimstorp
Ämtetorp
Äxtorp
*Äghisporp :
Äjen, Äxen).

Med älfnamn sammansatta äro t. ex. fsv. Flyrkiotorp
(: *Hyrkia), nsv. Immetorp (: fsv. Ima, Se Rösimmen), fsv. Lorotorp, nu Lotorp (: *Löra), Loema-, Lämmothorp (: *Lwma), NxtuRipo- : Ripaa,
torp (: Nwta), nsv. Rippetorp, fsv. Ripathorp
se afd. III, mom. 20), nsv. Saxtorp (: Saxån), Ammetorp (: fsv.
Äma).
-tuna: denna isynnerhet i mellersta Sverige vanliga sammansättningsled ingår, så vitt jag vet, icke i något af sjönamn
bildat gårdnamn.
-vad: Muskva; jfr fsv. Tiowad (1392 : fsv. älfnamnet Tia,
nu Tidan).
-Vall: Glavall (1540: Gla), Gladhwwal (1346: Glaen), Östewalskog (1540).
-vara: Grovara (se Grosken), Hillavara.
-vidher 'skog': Lygnisui5cer (: Lyghnir), Vmtursvidher (:
tur).
-vik(en):
Strångvik
Bjärsvik (: Bjärsen)
Styrvik
Grytvik
Svartvik
Gultevik
Unovik
Hörksviken
Vikersvik
Midingsvik (: Mien)
Yxenvik
Rällsvik
Örsvik
Skärvik
Öskiovik(1567)
Somawik (1402)
Jfr Emptervik (1397 : älfnamnet Ämtan).
-å: Rällså.
) Snarast af ett iilfnamn.
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-åker, -åkra: Glaåker, fsv. Mwlirsaker. Af ett gammalt älfnamn är tydligen Vänåkra -Örby sn Vg. bildat; jfr de vid
samma vattendrag belägna Vännebo ock Vännered.
ås, -asa, -åsen:
Brwngisasa (1407)
1Viesjöåsen
Elen.sås
Myssioaas (1407), nu MösGalmesås (: Galmaren)
sjöås (se Myssjaren)
Grecksåsar
Rallångzååsz (1596), nu RaHusinxaas (1320) (: Hylingsås
sången.
Sturfsås 1. (riktigare) SturfIfås (? : Ifvesjön)
vaås
Kalfsaas (1320)
Tingsås (÷- "Tikingsäsa?
Liudersaas (1422, se ;lucian)
se Tiken)
Lygnis asa (1337), nu
Tolås
Ljungsåsa
Vedåsa (: Vien)
Lioffasa, Lioasum (1420),
Yngiaasa (1400 : Yngen)
nu Lyåsa
Älserås (: Älgsjön)
Långåsen
Örsåsa.
Malingzås (1563)
Jfr Merås : älfnamnet 111(?)1, fsv. Ryttieraas : älfnamnet
Ryt(?), Valåsa : älfnamnet Valan. För öfrigt erinras om det ett
par gånger förekommande sjögerås
"Sio[ghlvar-) samt om fno.
*Syrmisäss (: *Syrmir, Rygh NG 3: 300).
-ände, -ända(n): Fryksände, Lorsända, Nor(d)ändan, Ogändan; jfr det vanliga Sjöände.
ängen: Natängen.
Bolmse (1293)
1VIelö
Bw110 (1337)
Multhnö (1384 : Multen 1)
Drafvö
Nistingsö
Förlångsö
Tisenö
Hallarso (1404)
Tolingsö
fda. Ifuee
Vamolso (1329)
Kvisingsö(:Kvesen)
Åländersö.
Kärmsön
Om Föllingsö se här förut under -hed.
öde: Wellingsödhe (1355), nu Vällingsö.
1) Namnet kan ej, såsom under Diem förmodats, innehålla ett
sjönamn.
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Afledda namn '•

a) Gårdnamn på fsv. new. -a, (-0, -um), -e:
Roegnce (1332), nu Rägna
(fsv.) Nordberkia, Sudher(: Rägnaren)
berkia (:Barken)
Sillhöfda
(: Sillhöfden)
Börka Börken)
Skrikogalla
(1381), nu SkriFlopa (1275 : Floden)
kegallen
Glutroe (1331), nu Glottra
(i) Sormo (1396)
(: Glottran)
Strydhia (1409), nu Ströja
Lisma (: Lisman)
(: Ströjan)
Loka
Ströma (: Strömaren)
Långnäla (Longenälle 1571
Tata (: Toften)
: Långnälen, nu LångTorska (se Torskabotten)
n älasjön)
Vekla (1416 : Veekeln)
Bastmora (: Moren)
Vida (se "{redden)
[Multna : Multen, se ofvan]
Vidgalla (1371)
Norum (1416 : Noren 2)
Vira (: Viren)
Näkna Näken, Näknen)
Vällnora (: Vällnoren)
Norna (1416), nu Nömme
Yxta
(: Nömmen)
Äja (: Äjen)
Rottna (Rotna 1345 : RottÄmta (: Ämten)
nen)
ödevata (: ödevaten).
Rumma (i Rumum 1368:
Rummen)
Jfr fsv. Rinna, Weerna : Rinnasjön, Värnasjön, hvilka namn
i fsv. tid sannolikt varit °sammansatta, samt de nedan anförda
af älfnamu bildade gårdnamnen.
På nsv. -e ändas:
Me(d)linge (: Melingen)
Filinge Jämtl., se Föllingen.
NEefde (1385), nu Näfde
Leke (:Leken)
Dalarna2
ä.-nsv.Liminge(:Limningen)
Nömme, fsv. Norna (: Nömä.-nsv. Longenälle, se Långmen)
näla ofvan
Uttrycket »afledda» torde dock från det äldre språkets synpunkt
icke alltid vara fullt korrekt. I vissa fall är nämligen a-formen helt
enkelt oblik kasus af ett sjönamn på fsv. -e, i andra nom, eller ack.
pl. af sjönamnet (jfr t. ex. Barken, Loken).
Se under Näekkalfven.
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Salje (: Saljen)
Silde (1400), nu Sille (: Sillen)
Silinge (1399 : Silingen)'
Skiri (1290, se Skinn)
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Trysslinge : Trysslingen 1
Tysslinge (1413 : Tysslingen) i
Valinge (: Valingen) 1
Ämte (: Ämten).

Jfr äfven Gysinge Gästr. : strörnnamnet Gysingen; se
Hellqu. Ortn. på -inge s. 247.
Af älfnamn bildade äro t. ex. Aspa (se Asplången 1), Emme
(fsv. iimo : *Ärna), Molka (: Molkan), Röttle, fsv. in Rytlo
(: "Rytla i fsv. Rytlofors), nsv. Ämme (se imlången), nsv. Ånga
(jfr fsv. Ango qweern). Om dessa gårdnamn, såsom det synes,
helt enkelt bildats af ånamn på -a (utan afledning), kunna de
ju äfven — ock kanske med större skäl — föras till C.
b) Gårdnamn (åtminstone skenbart) bildade af sjönamn medelst
suffixen -ing-, -ung-, -ung-:
i Utrungom (1362 : Uttran)
Lwstrunge (1480 : Lästern)
Valinge : *Vale 2.
Tyllinge (: T3rnn?)
På samma sätt ha t. ex. gårdnamnen Bölminge bildats af det
forna namnet på Bolmån, Fyllinge (fsv. Follinge) Hall, af namnet på Fylleån (fsv. Fulda, se Fullhöfden ock Uttran), stadsnamnet Skoning°, fsv. Skwninge, af namnet på Skenan, sockennamnet Skuttunge, fsv. Skutunge, af fsv. *Skut(a), nu Skubba;
vidare ty. ortnamnen Bodungen, Madelungen, Tyrungen af flodnamnen Bode, Madel ock Tyra', fty. Osinga af flodnamnet
*Ose, nu Use4. Dock kan man här som mellanled tänka sig
släktnamn på -ung, -ing : Lcestrungar 'män från sjön Lästern'
o. s. v., jfr isl. Alptfirbingar, Gilsbekkingar o. s. V.5
I många fall synas gårdnamnen på -inge ha bildats direkt
af appellativer utan förmedling af vattendragsnamn, t. ex. åtminstone vissa af de gärdar som i fsv. tid hette Oringe (se
Öringer). Om andra grupper af dylika gårdnamn se mina Ortnamn på -inge s. 237 f.
1)

2 ) Se närmare Valingen.
Osäkert.
Förstem. 2: 836.
Lohmeyer i Herrigs Arch. 70: 380.
Se närmare Hellqu. Ortn. på -inge s. 246.
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C) Utan sammansättning eller atledning
• ..
si onamn bildade gardnainn:

Aflången
Aglan
Akaren
Alkvettern
Bjursjö
Bjurtjärn
Björnklammen
Björntjärn
Blåsjö
Bollungen
(Ekeby)Borin(1318)
Bredrefven
Busken
Djurlången
fsv. Dunker
Eken
Eklången
Eksjö
Fisklösen
Fragh (1496), nu
Fragg
fsv. Fughllsio
Funningen
Fyllingen
fsv. Gapsy0
Gryten
Haghasio (1313)
Hygn Hyngen)
Hån
Hållaren
Högsjö
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Hölsiö (1397)
Hörken
Illasyo (1405)
Immen (1590)
Kalf (1356)
Kalfven
Kam
Kloten
Korslången
Krampen
Kumlan
Kväggen
Kymmen
Kålungen'
Llid (1316) 2
11.-nsv. Liminghe 3
Liuder (1434)4
fsv. Loasio
Lyungsio 1418
Låkan
Lång
Longesiö (1456)
Mangen
Matlången (1590)
Morpan 5
Mosjö
Myrisio (1314)
Mången
Norrlången
Nålen
Nässjö

2) nu Lid.
Collongen.
4)
3) nu Limningen.
Se Judan.
5) Namnet är dock kanske snarare bildat af ånanmet "Moncia,
se afd. II, mom. 20.
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Neevilsio (1401)
Ogan
Onsjö
Ormgården
Ottersio (1410)
Ramsjö
Rangen
Rast (1397), nu Rasten
Rist
fsv. Roghsio
Rum, se under Rummen
Rymmesyo (1409)

R.älln
Räm
Ropasio (1405)
Salungen
Sandsio (1419)
Silken
Simsjö
Skacksjö
Skrikegallen l
Skärfsjö
Skärjen
Skeersio (1447)
Sotter

Stafsyo (1316)
Stensio (1483)

Strångsjö
Swartesången (1642)
Säfjan
Säfsjö
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Sörsjö
Tranusio (1407)

Trehörningen (flera)
Trättondetjärn
Trän
Tyngel2
Tyresjö
Ullen
Ullsjön
fsv. Ullmsio
.
Ullevettern (1590)
Und
Upplund
Walsio (1337), nu Vallsjö
Vammen
Vassgården
Vedan
Viggarne
Vikijr (1347), nu Viker

Visjö
fsv. Vaexsior, VGL IV
Ådran
Äg (se M
* em)
Åskawen (1642)
Älgsimmen, Elsimmen 1628
Ämten, Empter 1642
Ölång
Ösjö
Öran
Örsjö in. fl.

Af älfnanin uppkommet är fsv. Strö (se Strålången). Hit
kunna äfven föras de af älfnamn bildade gårdnamn, som upptagits under B a.
i äldre tid dock Skrikegalla.
Fsv. i Tyngil SD NS 2: 71 fr. 1403, i Tyngell SD NS 3: 243
fr. 1417 (tillägg till livad som i art. Tyngeln yttras om Tyngels
mosse Små!.).

106

HELLQUIST, SJÖNAMN.

XX. 4

Af dessa gårdnamn äro åtskilliga, såsom Dunker,
Kam, Lid, Lång, Rist, Räm, Sotter, Tyngel, Und, kg, bildade
före den tid, då det till grund liggande sjönamnet erhöll bestämd
slutartikel. Sådan saknar äfven Lillgryts, gen. af obest. form
: Lillgryten; jfr äfven Rönnings (se Rönningen). Emellertid får
man ingalunda draga den slutsatsen, att af sjönamn bildade
gårdnamn, som äro försedda med best. slutartikel, uppstått efter
den tid, då sådan börjar användas i ortnamn. Flera af de ofvan
anförda namnen bevisa, att denna äfven hos gårdnamnen kan
vara ett senare tillägg, så t. ex. Rast, nu Rasten, Skrikogalla,
nu Skrikegallen, Empter, nu Ämten.

Följande blirg- ock
vattendragsnamn:

höjdnamn

synas innehålla

Praggbärget : Praggen
Kalfhöjden • Kalfven
Kallbärget : Kallen
Lethöjden : Lettenl, Letteråsen : fsv. *Lit, gen. *Litar, ånamn1
Syltbärgen 1. Sylten (se närmare Suiten afd. I, s. 587 not 1)
Säfvefjället Säfvan 1. Säfveån (se Slifvelången).
Se för öfrigt de ofvan upptagna gårdnamnen på -bärga
-hammar, -kulla, -ås(a).
1) Se tillägg o. rättelser.

V.

Anmärkningar om

sjönamnens ålder, utbredning o. dyl.
Våra svenska sjönamn ha naturligtvis uppkommit under de
mäst skilda tider. Medan åtskilliga af gårdnamn bildade sådana
räkna sin tillvaro blott i årtionden, finnes det väl, teoretiskt
sett, intet som hindrar oss att antaga, det de flästa af de icke
på så sätt uppkomna namnen på de större vattendragen rent af
härstamma från tiden för vårt lands första bebyggelse.
Beträffande de olika åsikter om när denna inträffat, som
framställts af fackmännen, nöjer jag mig med att hänvisa till
FIOLLENDER i Geol. för. i Sthlm förhandl. 23: 231 samt till HANSENS arbete »Landnåm i Norge». Säkerligen har man här att
räkna med en tiderymd af ett tiotusenårigt omfång.
Om nu så är, att vi i våra vattendragsnamn ha anledning
att spåra minnen från dessa aflägsna tider, uppställer sig naturligtvis för oss den ytterst viktiga frågan, huruvida vetenskapen
på sin nuvarande ståndpunkt kan lemna oss någon upplysning
om det eller de folk, som då bebodde vårt land.
Enligt den äldre uppfattningen var urbefolkningen å den
skandinaviska halfön af finsk härkomst; så GEIJER (Svea rikes
häfder) ock efter honom en mängd historici ock läroboksförfattare. Denna åsikt förfäktades senast af MeLLENHOFF1, till
hvilken äfven bl. a. GOLTHER (Germ. myth. s. 481) synes ansluta sig.
Nu ha emellertid antropologer såsom RETZIUS å sin sida
genom undersökningar af kranier från sten-, brons- ock järnDeutsche altertumskunde 2: 55, 357; jfr 3: 169 f.
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åldern sökt leda i bevis, att ingen betydande invandring af med
de nu lefvande obesläktade eller fjärmare besläktade folk kan
ha ägt rum i vårt land, ock att sålunda det folk, som under
dessa förhistoriska tider bebodde Sverge, tillhörde samma ras,
som ännu utgör öfver 85 % af landets befolkning, alltså var af
germansk stam 1. Arkeologerna, såsom MONTELIUS o. a., ha
genom uppvisandet af kontinuiteten i den arkeologiska utvecklingen kommit till samma resultat 2. I sin broschyr »När kommo
svenskarne till Finland»? (Upsala 1901) har K. B. WIKLUND sökt
vederlägga de mot ett dylikt antagande — hufvudsakligen från
språklig synpunkt — framställda invändningarna3. Af öfriga
författare, som från mera själfständiga synpunkter behandlat
samma fråga, må nämnas VODSKOV (Sjxledyrkelse og naturdyrkelse 1890), hvilken (s. cxv) för Skandinaviens stenåldersfolk antager indoeuropeiskt ursprung, uttryckligen (s. cxxxvill)
afvisar tanken på någon djupare klyfta mellan den äldre ock
yngre stenåldern samt förfäktar befolkningens identitet. Slutligen ha flera språkmän — i allmänhet utan närmare motivering
— akcepterat samma resultat, såsom NOREEN 4. Jfr vidare MUCHS
ock KOSSINNAS nedan citerade af handlingar.
Från språklig synpunkt bjuder det något emot att antaga,
att ett språk, som flera århundraden efter Kristus företer knappt
märkbara differenser, i flera tusen år talats öfver större delen af
ett så vidsträckt område som Skandinavien — låt vara att folket
förde ett nomadiskt lefnadssätt ock bestämda språkgränser därigenom icke så lätt uppstod°, som då den fasta bebyggelsen tog
sin början, liksom det onekligen är förvånande, att trots en flertusenårig skilsmässa nord- ock sydgermaner kunnat utveckla
sig i så stor öfvereusstärnmelse med hvarandra, som värkligen
skett5. Vidare måste framhållas, att de etnologiska slutsater,
Virehow Ara. f. anthropol. 4: 55 f., Retzius Sv. tidskr. 1875,
s. 286, Crania suecica antiqua (1899), Ymer 1900.
Montelius Die cultur Schwedens in vorchristl. zeit (jfr samme förf.
Nord. tidskr. 1884, s. 32 f., Les temps prehist. s. 41, 1895), Sv. hist.
(1903) 1: 51 f.
Bremer i AfdA 18: 413 f., Germ. phil.2 3: 790; jfr förf. Ark.
17: 75, Setälä Ateneum 1900.
Pauls Grundr.1 1: 418 samt — dock i betydligt modifierade
ordalag — anf. arb.2 1: 519.
Jfr Mfillenhoff D. altertumsk. 2: 52.
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som antropologien anser sig kunna draga ur sina undersökningar, väl ännu böra mottagas med en viss försiktighet, till dess
denna vetenskap erhållit en säkrare arbetsmetod för bestämmandet af rassamhörighet eller rasskillnader ock förfogar öfver vidsträcktare material, än hvad nu är fallet.
Mera vägande äro naturligtvis arkeologiens dommar. Om
de resultat, till hvilka denna vetenskap anser sig ha kommit
å detta område, visa sig stå fast, måste man nödvändigt — för
att i någon mån lösa motsägelserna — slå in på den väg, som
i senaste tid flera forskare — äfven arkeologer — beträtt, nämligen antaga, att germanerna från ett trängre, i Sydskandinavien
beläget område utbrett sig mot söder ock norr'. LOEWE söker
med språkvetenskapens tillhjälp stödja KOSSINNAS teori — en
teori som förlänar vetenskaplig auktoritet åt de hos många sydgermanska folk spridda sagorna om deras ursprung från Skandinavien. I alla händelser får det väl numera betraktas som
tämligen säkert, att södra Skandinavien ock de danska öarna
utgjort en del af germanernas gamla stamhem 2.
Nu har emellertid, som bekant, HANSEN i sitt ofvan omtalade arbete »Landnåm i Norge» framlagt nya skäl till förmån
för den äldre uppfattningen om en senare invandring af indoeuropeiska folk, en invandring som skulle inlett den s. k. yngre
stenåldern i Danmark ock Sverge. De sedan älsta tider ymnigt
flödande, otvetydiga vittnesbörden om en vid sidan af arierna
boende skandinavisk befolkning af annan härstamning anser
HANSEN i regel åsyfta — icke lappar ock ännu mindre finnar,
utan — en förarisk urbefolkning, snarast samhörig med Mellaneuropas äldre-stenålders-folk, som sedermera blandats med ock
uppgått i det nya indoeuropeiska folkelementet.
livilket vittnesbörd i denna fråga afgifva nu våra sjönamn,
bland hvilka vi ha all rätt att söka lemningar af språkets allra
Se Bremer AfdA 18: 417 not 1, där dock denna möjlighet framställes som osannolik; Much Waren die Germanen wanderhirten? ZfdA
36: 97 f. ock Kossinna Die etlmologische Stellung der Ostgermanen IF
7: 276 f.; jfr äfven Schiltte AfdA 28: 7 f. (1902), R. Loewe Die ethnisch° und sprachliche Gliederung der Germanen (1899).
Se den litteratur, som citeras i Ergebnisse u. fortschritte d. germ.
wissensch. s. 553 f. (Leipzig 1902), samt särskilt A. KOCKS uppsats
År Skåne germanernas urhem? (list. tidskr. 1905), som kommit mig
tillhanda, sedan detta kapitel utarbetats i manuskript.
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älsta ordförråd ock ordbildningsprinciper? Så vitt jag kan finna,
har man icke någon grundad anledning att bland våra
älsta vattendragsnamn utpeka något enda, som med
nödvändighet visar hän mot ett icke-germanskt språk.
Visserligen finnas åtskilliga som icke kunna tydas, men äfven
dessa tyckas mig till sin habitus vara goda germanska ord.
Emellertid må uttryckligen betonas, att man naturligtvis
därmed icke erhållit något fullgiltigt bevis för att vårt lands
älsta bebyggare tillhört samma stam eller ras. Det är ju för
det första icke ens säkert, att dessa på stenålderskulturens låga
stadium stående nomader plägade namnfästa de vattendrag, vid
hvilka de stundom uppehöllo sig; ock äfven om detta var fallet,
har man ju alltid att räkna med den möjligheten, att landets
nya härrar ersatte dessa namn med andra af eget fabrikat eller
åtminstone ombildade dem till större öfverensstämmelse med
sitt eget språk, t. ex. försågo dem med sådana afledningsändelser, som brukade förekomma i deras egna namn o. s. v., hvarigenom de erhöllo en äkta germansk prägel eller åtminstone
förefalla oss hafva en sådan.
Vidare har man naturligtvis att räkna med den möjligheten, att vattendrag skiftat namn. Att så värkligen ofta
skett, se vi af de i afd. II, s. 43 f. anförda exemplen. I regel
utgöra emellertid de nya namnen ombildningar af de äldre,
så vida de ej — såsom vid namnbyte af senare datum ofta är
fallet — ersatts med namn sammansatta med benämningar på.
någon vid vattendraget belägen gård 1. dyl.
I det stora hela äro emellertid vattendragsnamn mycket
konstanta till sin natur. Så erinra vi oss, att t. ex. de från
romarnas tider bekanta flodnamnen i Tyskland begagnas i den
dag som ärl.
Ett vältaligt språk talar i detta hänseende den i slutet af
denna afd. anförda listan på de årtal, från hvilka jag älst
kunnat belägga de svenska sjönamnen, vanligen då såsom ingående sammansättning med gårdnamn. Äfven en mängd ännu
lefvande namn på värkliga små skogssjöar visa sig ha anor åtminstone från 1300-talet.
1)

Jfr Schiitte IF 15: 325 f.
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Till det älsta lagret af svenska sjönamn måste i första
rummet räknas namnen på de största af de sjöar, som äro belägna i de trakter, om hvilka man på grund af i trakten gjorda
urgamla stenåldersfynd har skäl att antaga, det de blifvit
mycket tidigt koloniserade, såsom Vänern, Vättern, Mjörn, Mälaren, Jälmaren. Af dessa äro åtminstone de två senare bildade
af stammar, som ännu i dag lefva kvar i de nordiska språken.
Vättern innehåller ett med sv. vatten nära besläktat ord, som
ganska länge måste ha lefvat som appellativ i betydelsen 'vatten,
sjö'; jfr Alk-, Frö-, Hål-, Ullvättern samt sjönamnet Vättern i
Vstml. Äfven namnet Mjörn innehåller sannolikt ett likbetydande appellativ, *meru- 'sjö' i afijudsförhållande till det likabetydande mar-, ock redan formen talar sålunda för en mycket
hög ålder (se nedan). Härledningen af Vänern är icke fullt
klar; dock torde det endast vara två möjligheter man härvidlag
har att välja på, ock i bådadera fallen äger ordet släktingar
inom de nordiska språken.
Vid bestämmandet af ett sjönamns ungefärliga ålder måste
man i allmänhet nöja sig med att ange den tid, efter hvilken
namnet svårligen kan vara bildat. Härvidlag är det hufvudsakligen vår kännedom om den nordiska ljud- ock suffixläran
ock om principerna för gårdnamnens bildning som visar oss
vägen.
Först vill jag dock ett ögonblick uppehålla mig vid några
nordiska vattendragsnamn, som tillräckligt dokumentera sin härstamning från vårt språks urtid genom att visa sig hafva tillkommit under den period af de indoeuropeiska språkens utveckling, då ännu den vokalväxling inom stamstafvelserna, som
kallas afljud, värkade som en lebrande princip. Under art.
Naten har jag framställt den meningen, att det fsv. gårdnamnet
Nwtutorp i Gryts sn Sdml. visar hän på ett ånamn Meta, hvilket säkert burits af någon af de åar, som flyta genom Naten.
Meta återgår på en stam Not-, knappast på ett Nät-; i alla
händelser är afljudsväxling här belagd. Ett liknande förhålWet-) ock älfnamlande äger rum mellan sjönamnet Vtetur
net Vata, om jag har rätt i min under Vättern uttalade förmodan, att Motala ström i forna tider så hetat. Från Norge anföras hos Rygh NG 1: 196, 1: 49 två fullt analoga fall på dylik
växling i stamstafvelserna hos namn på sjöar ock på med dem
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i förbindelse stående älfvar. Särskilt märklig är parallellen
Aurr-Yrja.

Dylika namn tala ett märkligt språk. De tyckas nämligen
peka hän mot tider, då här i Norden talades ett språk, som
icke ännu kan betecknas som nordiskt, ja icke ens germanskt,
utan som bär ett drag, hvilket man åtminstone hittils ansett
utmärkande blott för det indoeuropeiska urspråket. De
lemna också i sin mån ett stöd för uppfattningen om att vårt
folk sen uråldriga tider haft sitt hemvist här i Norden.
Vi gå därefter att anföra några exempel från den i afd. II
lemnade framställningen af de afledningsändelser, som varit
produktiva vid bildningen af sjönamnen.
Så torde det få anses som säkert, att suffixen -fr (urnord.
-iaa) ock -nir i litterär fsv. tid icke varit ordbildande. Men
då analogisk ombildning af gamla namn kan ha ägt rum (se
under II C 1 a), är icke detta kriterium pålitligt. Om däremot
dessa bildningar på -jr i stamvokalen uppvisa i-omljud, har
man rätt att påstå, att de uppstått före den tid, då i-omljudet
upphört att värka — alltså före slutet af vikingatiden. Från
förfornsvensk (urnordisk) tid härstamma alltså namn som Breangir, *Bwilir, *Hyllir, Lyghnir, *Lceghir, *Snytir, *Scennir, *Ysnir

o. s. v. (se II A 2 a ock b). I namnen på -jr utan omljud. såsom fno. *Aspir o. s. v., föreligga väl i allmänhet nybildningar; i vissa fall torde saknaden af omljud bero på att afiedningen -jr föregåtts af en vokal'. Ett sådant namn som t. ex.
*Boarkir måste — om det sammanhänger med björk — härstamma från förlitterär tid, en fsv. nybildning borde ha lytt
*Bigerkir eller *Blorkir.
Långt tillbaka i förlitterär tid måste de namn förläggas,
som innehålla stamkonsonanten n af de n-stammar, som för dem
ligga till grund. Se härom utförligt under Kvännaren, där bl. a.
sockennamnet Kvänum (: älfnamnet Kva?) omtalas, samt
under -Vimlen (jfr visnem : älfnamnet *Visa?) ock Vissares. Om
dessa namn äro rätt tolkade, •böra de till sin uppkomst jämföras med t. ex. isl. birna : fht. böro 'björn'.
livad som gäller om bildningarna på -,lan torde i hufvudsak gälla om dem på -jan.
1) Se Sievers of-van under afd. II citerade uppsats.
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De maskulina n-stammarna *Biserke 'björksjön', *Eke 'eksjön' *Utre 'uttersjön' böra (såsom i afd. II, s. 22 framhållits)
jämföras med sådana bildningar som isl. h9f8e 'utskjutande
klippa' : h9fub, tange 'utskjutande landtunga' : teng o. s. v.,
Denna bildningstyp har som bekant indoeuropeiska anor, ock
uppkomsten af hithörande sjönamn kan alltså från ordbildningslärans synpunkt förläggas mycket långt tillbaka i tiden; men
å andra sidan visa de många enspråkliga germanska ock icke
minst nordiska n-stammarna med specialiserande betydelse, att
samma bildningstyp varit lefvande långt in i germansk tid,
säkerligen — hvad Norden vidkommer — under större delen
af den urnordiska perioden.
En mycket hög ålder tillkommer utan tvifvel namnen på
suffixalt -k. För vissa af dem ligga adj. på -k till grund: dylika förekomma emellertid på germansk botten ytterst sparsamt
ock äro att betrakta som aflägg af en kategori, som där i särspråklig tid knappast ägt någon produktiv förmåga. Det yngsta
af här afsedda namn är säkerligen Virken (: gårdnamnet Viresjö), hvilket uppkommit genom anslutning till Arken.
En yngre prägel hafva namnen på flit. -gh (yngre j eller
efter tonlöst ljud k) såsom Maljen, Gröcken. De kunna alla
hafva uppstått under fsv. tid, då de ju intet annat äro än
former af adj. på -u.g- ock -ig-, af hvilka flera ännu existera
eller äro uppvisade i den äldre litteraturen. Åfledningen -igvisar för öfrigt än i dag sin lifskraft i talrika nybildningar.
Bland namnen på -ing (-ling o. s. v.) finna vi bildningar
af mycket olika datum. Suffixet uppträder i ortnamn i alla
germanska språk ock torde ännu vara produktivt på nordisk
botten. Åtskilliga i det föregående omtalade namn ha i yngre tid
erhållit denna afledning, t. ex. Hissingen, Vinningen, Yxningen.
Förlitterära sjönamnssuffix äro säkerligen -(x)1, -m, -n,
-r, -s, -D ock -t, om hvilka se utförligare under II (s. 32 f.). På
grund af hvad de appellativiska nominala bildningarna lära
oss 2, kan man tryggt antaga, att sjönamnen på -(x-)1 ock -ra
mycket väl kunnat uppkomma under den urnordiska tidens
senaste period. Namnen på -se böra kanske sammanhållas
Andra ex. anföras af Hellqu. Ark. 7: 47 f.
Se Kluge Nom. Stammb.-lehre, Hellqu. Ark. VII flerst.
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med de talrika nordiska diminutiv- ock smeknamnsbildningarna
på -se, hvilka tydligen tillhöra en ännu omkr. år 1000 (ock i
fråga om nomina propria rätt mycket senare) fullt lefvande orddaningstyp. Ålderdomligare förefalla de på -r, -p ock -t samt
framför allt kanske de på -n, sådana som sjönamnet pughn,
älfnamnen Dumn, Gimn, Oghn (= fno. Cogn)1, *Rotn, *Varn,
*Visn, hvilka efter min mening härstamma från en tid, som
ligger före den, då man kan tala om ett speciellt skandinaviskt språk häruppe i Norden. Jag ser här snarast förnor di sk a
bildningar.
Såsom exempel på svenska flodnamn, hvilka på grund af sin
bildning måste betraktas som urgamla, kunde man anföra det
Strö (= fsv. gårdnamnet Strö), som, ingår i Strolången, urgerm.
*Strauö (= gr. fioi, se afd. I, s. 582). Men härvidlag bör man
noga märka, att ett dylikt namn måste uppfattas som ett gammalt
appellativ för 'ström, flod', hvilket ju kan ha lefvat kvar i
urnordisk tid ock tillhört det från ieur. tid nedärfda ordförrådet. Själfva namnet behöfver alls ej ock har säkerligen ej
häller samma höga ålder som appellativet. Det är identiskt
med ett ieur. ord för 'ström', *sraugi (= sskr. srava, lit. srove),
hvilket appellativ äfven använts som namn på Volga, som kanske
varit det indoeuropeiska urhemmets hufvudflod, hos Ptolemxus
kallas floden På (<- *Toc-fcx) 2. I alla händelser var det icke
i går som ordet förekom som beteckning för ström här i Norden.
Samma synpunkt bör nödvändigt äfven anläggas i fråga om
andra namn, där man kan misstänka appellativiskt ursprung,
t. ex. veatur o. d.
Af denna kortfattade redogörelse framgår sålunda, att ett
synnerligen stort antal måste härstamma från en tid, som ligger före den historiska fornsvenskan. De olika bildningarna af detta slag äro uppräknade under II A.
Om vi nu se till, hvad de af sjönamn bildade gårdnamnen
ha att lära oss i fråga om de förras ålder, ha vi först att erinra
Se Ogan. Namnet omnämnes ej II, s. 34 bland de fsv. älfnamnen på -n. Jfr dock Nordlander Sommarstudior i Medelp. s. 6 (Sv.
tur.-för. vägv. nr 27).
Se Schrader Urvergl. u. sprachgesch. s. 633. En växelform på
germ.
är ty. die Streu, biflod till frankiska Saale, f ht. Strowa,
Strewa (Much IF 8: 288).
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om följande fakta, som grunda sig på de resultat, till hvilka
gårdnamnsforskningen anser sig ha kommit'.
Namnen på -hem tillhöra ett af det älsta lagren bland
svenska gårdnamn, om ock ingalunda det älsta. De kommo
sannolikt ur bruk redan före vikingatidens början, alltså minst
två århundraden före kristendomens införande 3, senare dock —
som det synes — i Norge än i (det egentliga) Sverge 3. Vi ha
alltså här en säker vägledning för bestämmandet af den tid,
efter hvilken åtskilliga vattendragsnamn icke kunna vara bildade, såsom Bleken 1, Gunnen äfvensom älfnamnen Alstran,
Varnan ock fsv. *Visn (se afd. IV, s. 91). Gårdnamnen på -by
tillhöra den s. k. primära bebyggelsen ock härstamma utan
undantag från tiden före är 1000.
Gårdnamnen på -stad äro i regel sammansatta med personnamn. Endast några få innehålla vattendragsnamn. Namnen
på -stad äro väl yngre än de på -hem ock upphörde, åtminstone i regel, att bildas före den kristna tidens början 4. Om
emellertid tiden för uppkomsten af de stad-namn, som innehålla
vattendragsnamn, faller inom den, då hufvudstommen af dessa
namn bildades, eller möjligen utgör afslutningen af stad-namnsperioden, är ovisst. En hypotes i denna fråga framställes af
Norrby Sv. lm. XIX. 4: 14.
Hvad som gäller om namnen på -stad gäller väl i hufvudsak om dem på -säter3. Från hednisk tid stamma nog alltså
sjönamnen Bjärn 2, Björken 6, Horken, Jälken, Jälnan, Misteln,
Ruggen, Strålen, Vällen, Ören 5 samt det älfnamn, med hvilket Mullersäter är sammansatt.
Då jag i det följande med hänsyn till utrymmet blott refererar resultaten utan att meddela de skäl, på hvilka dessa grunda sig, vill jag
ock samtidigt ha uttryckt, att jag från synpunkten af egna namnstudier f. n. icke har några graverande anmärkningar att göra mot
dessa här anförda tidsbestämmelser.
Jfr Rygh Indl. ss. 9, 54, K. Rygh Gaardnavne i Nordland s.
9 (NVSS nr 4).
Jfr Karlsson Sv. fornm.-för. tidskr. 10: 52.
Jfr Karlsson anf. afh. s. 46, Norrby Sv. lm. XIX. 4: 13, Rygh
Indl. s. 77, Hansen Landnåm s. 16 f. samt — gentemot don sistnämnde
förf. — K. Rygh Gaardnavne i Nordland s. 25.
Jfr Rygh NG Indl. s. 9.
Sv. landsm. XX. 2-5.
8
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Af de under IV, s. 95 f. uppräknade gårdnamn på -rum,
som bildats af sjönamn, äro de flästa uppvisade från medeltiden
ock ha säkerligen ännu äldre anor.
Tidigast från omkr. 1000-talet äro namnen på -ryd, -rudi
o. s. v., af hvilka ett synnerligen stort antal äro sammansatta
med sjönamn.
Från ungefär samma tid härstamma namnen på -boda2,
-måla3, -torp(a)4, af hvilka många måste vara bildade efter
kristendomens införande. Mera osäker är jag beträffande namnen på -landa ock -tofta, tomta.
Senast från medeltiden ock väl i allmänhet från dess
tidigare skeden härröra äfven namnen på -bärga, -hestra,
-hylta, -kulla, -lida, -ljunga, -nora, -skeda, -sunda, -vara,
-rts(a). Åtminstone namnen på -vara vågar jag utan tvekan
förlägga till tiden före år 1000. Att å andra sidan bland dessa
senast uppräknade namn, hvilkas senare del syftar på ställets
naturbeskaffenhet, äfven finnas sådana, som tillkommit först
under den kristna tiden, visar t. ex. fsv. Biskopskulla (SD 4: 42
fr. 1341) Uppl.
De sjönamn, som ingå såsom första led i med ofvannämnda
ord sammansatta ortnamn, måste sålunda ha uppkommit före,
många säkerligen långt före den tid, som antagits bilda gränsen nedåt för dessa namn typer 5.
Förutom dessa faktorer har man naturligtvis också att vid
bestämmandet af ett ortnamns relativa ålder taga hänsyn till
beskaffenheten af det grundord, af hvilket det är bildat. Om
detta för öfrigt icke — annat än möjligen i afljudsformer o. d.
— är uppvisat inom de nordiska språken eller uppträder i en
Jfr Rygh Indl. s. 10, Norrby Sv. lm. XIX. 4: 12, Hansen
Landnåm s. 9.
Jfr t. ex. Kanukabodhum (SD NS 2: 135 fr. 1409) Vstml.,
Martinsbodhum (SD NS 3: 40 fr. 1415) Uppl., af det kristna namnet
Martin.
Jfr t. ex. fsv. Swtharamala (se under Sutare- not 2), af det
dock rätt gamla lånordet sutare.
Jfr t. ex. de fsv. gårdnamnen Joanstorp, Kyrkiotorp, Pavalstorp, Staffanstorp, Ysaksthorp o. d. (se SD I, IV, NS 1—III Reg.),
Karlsson Sv. fornm.-för. tidskr. 10: 39 ock Norrby Sv. lm. XIX. 4: 12.
Om gränsen bakåt i tiden för dessa gårdnamns ålder har jag
i allmänhet undvikit att yttra någon mening.
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från den litterära tiden icke belagd betydelse, har man ju all
anledning att tillskrifva namnet gamla anor.
Sådana uråldriga namn äro t. ex. Aglan, Boren, Dofvern,
Femmen, Gunnen, Juttern, Kogaren, Noen (stam NöD-), Kärmen, Mjörn (om det innehåller en stam meru- 'vatten'), Tisnaren, Viren, Virken, Vättern, .2ijen (+- *jighir). Dessutom
finnas åtskilliga, om hvilkas härledning jag icke har någon
mening. Sannolikt tillhöra många af dem denna grupp af urgamla sjönamn, men jag har ändock icke anfört dem som exempel på sådana, då ju deras etymologi möjligen stundom kan
ligga närmare till hands, än jag anar.
Från synpunkten af grundordets beskaffenhet kunna de benämningar på hedniska gudar ock gudinnor, som stundom ingå
i sjönamnen (se afd. III A 17), lemna någon ledning vid bestämmandet af dessas ungefärliga ålder. Redan så mycket är
klart, att de samtliga måste härstamma från hedendomens dagar.
Hoppas man emellertid att med stöd af de teorier, som framställts rörande dessa gudaväsens ålder här i Norden, komma
ifrågavarande sjönamns ålder närmare in på lifvet, blir man
nog bedragen. Den lilla undersökning jag i frågan anställt utmynnar i ett så gott som negativt resultat.
Först må nämnas ett par ord om två af dem, nämligen Frövättern ock Närdingen. Hvad nu guden Frö beträffar, torde det få anses
som en allmänt utbredd mening, att — såsom redan SAX0 upplyser —
Fröskulten icke är inhemsk i (det egentliga) Sverge, utan har dit införts från ing,veonernal ock närmast från Skåne. Den kamp, som då
uppstod mellan denna ock den gamla Asareligionen — eller hur man
nu vill benämna den — anses t. o. m. ha tagit sig uttryck i myten
om vanerkriget, besjunget i V2luspå str. 21-24 2. Jag erinrar i detta
sammanhang om detta bekanta faktum endast därför, att man t. o.
sökt bestämma den tid, då denna kultstrid skulle hafva utkämpats, ock
sålunda — därest detta försök visade sig vara annat än en blott
gissning — kunde erhålla en hållpunkt för de undersökningar, som
här sysselsätta oss. I sina Eddastudier 1: 169 har nämligen HOFFORY
framkastat den hypotesen, att fäjden mellan asar ock vaner stått i direkt
Se närmare Miillenhoff Beowulf s. 11, ZfdA 23: 11, HofforyEddast. 1: 161, Kock list. tidskr. 1895, s. 160 f., Golther Germ.
myth. s. 222, Mogk G erm. myth.2 s. 91. Häremot E. H. Meyer Völuspa
s. 103 ock där citerad litteratur.
Bugges uppl. En helt annan uppfattning om vanerkrigets ursprung förfäktas, som bekant, af E. El. Meyer Völuspa s. 92 f.
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sammanhang med »de stora politiska omhvälfningar, som i 6:te århundradet efter Kr. skakade den nordiska världen ock hade till följd, att
de danska öarna ock en stor del af Jutland kommo i den skandinaviska stammens ägo»'. Skulle nu värkligen något för vårt ändamål
kunna byggas på detta lösa antagande, bör i alla händelser erinras
därom, att kärnan af det nuvarande Danmark säkerligen rätt mycket
längre befunnit sig i skandinavernas ägo, än hvad HOFFORY vill tro.
Så anses de ha innehaft Seland åtminstone redan i det tredje århundradet efter Kr.2, ock STEENSTRUP säger sig tryggt kunna antaga, att
danskar bott i Danmark från Kristi tid 3.
Vi lemna alltså HOFFORYS förmodan åt sitt värde ock nöja oss t. v.
med att ansluta oss till den meningen, att Fröskulten från Sydskandinavien trängt upp mot Norden. De grunder, som anförts för ett dylikt
antagande, torde här ej behöfva upprepas, utan hänvisas till den ofvan
citerade litteraturen i ämnet.
Därefter återupptaga vi på nytt frågan om när denna religiösa
omhvälfning kan ha ägt rum, hvarvid det naturligtvis endast kan bli
fråga om ytterst vaga tidsbestämningar.
Det bör då först ock främst framhållas, att — om också Fröskulten är en från våra södra grannar införd planta 4 — svenskarna
i alla händelser så tidigt måste ha kommit i beröring med denna dem
främmande kult, att den hos dem — åtminstone i Uppsverge — bann
att blifva fullt nationell. Detta framgår af Ynglingasagans (kap. 12,
13) vittnesbörd, af Flatöbokens benämningar på Frö: Svia guö ock
blötgu5 Svia3, samt framför allt af de synnerligen många, öfver större
delen af landet spridda ortnamn, särskilt dem på -vi, i hvilka Frös
namn ingår. Det är sålunda i en ganska aflägsen forntid 6 som man har
att söka Fröskultens invandring i vårt land.
Å andra sidan bör lika starkt betonas, att denna omhvälfning dock
icke har äldre anor, än att traditionen om densamma kunde fortlefva
under hedendomens senare århundraden. Jag påminner t. ex. om den
Det stöd för denna sin åsikt, som samme förf, söker i Kragelaulsinskriftens asugisalaR ('asagisslan'), måste emellertid betraktas som
lika fyndigt som omotiverat. Jfr fsv. porgils, ags. 2adgils o. a.
Jfr Bremer Germ. phil.2 3: 836.
(Mist. tidsskr. 6R 6: 136.
Man måste dock naturligtvis äfven räkna med den möjligheten,
att den ingvinska kulten vid sitt uppträdande i (det egentliga) Sverge
fann före sig en gud, som ä f v en bar det ursprungligen appellativa
namnet Frö (jfr härtill H. Petersen Nordboernes Gudedyrk. s. 107).
I så fall skulle förhållandet vara detsamma som mellan den nationella
dödsguden Oden ock hans 'alter ego' himmels- ock öfverguden med
samma namn, hvarom nedan.
Kock Hist. tidskr. 1895, s. 165.
Jfr Kock anf. st.
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of van omtalade myten om vanerkriget, därest nu denna är rätt tolkad.
Af mindre betydelse synes SAXOS senare vittnesbördl, då bär i allmänhet norsk-isländsk tradition synes ligga till grund 2. Vidare erinras
därom, att Fröskulten från Sverge bevisligen vandrat till Trondhjem
ock detta i relativt sen tid, säkerligen dock före det 9:de århundradet,
då — såsom GOLTHER påpekar 3 — norrmän från 876 fara till Island
under Tors ock Frey s skydd 4.
Fröskulten har sålunda antagligen införts i det egentliga Sverge
några århundraden — kanske 5 å 6 årh. — efter Kr. satnt möjligen bidragit till den reduktion i maktställning, hvilken — såsom vi nedan
skola se — drabbade den inhemska guden Ty. Ock säkerligen har det
tagit en rundlig tid, innan den spritt sig till Värmlands aflägsna näjder
ock gifvit upphof till sjönamnet Frövättern. Vid ungefär samma tid
får man väl antaga, att de ungefär lika betydande sjöarna Alk- ock
Ullvättern fått sina namn. Mycket äldre kan namnet Närdingen vara.
Det är ju i sig själft sannolikt, att i det vid hafvet belägna, fruktbara
Uppland betydligt tidigare än i Värmlands obygder de milde vanernas
dyrkan slog rot, ock därför tala ock de vittnesbörd, som vår fornhistoria
ock våra ortnamn bära.
Man skulle här äfven kunna vänta några ord om åldern af de med
gudanamnet Oden bildade sjönamnen (se Onsörjen). Den uppfattningen
kommer nämligen icke sällan till synes, att — någon gång före år 800
— den tyska Odenstron öfver Danmark trängt upp till Skandinavien
ock där slutligen skaffat sig rum vid sidan af den äldre, men i sin
tur kanske äfven dit införda Fröskulten. Denna uppfattning företrädes af
t. ex. Petter o. Heinzel PBB 18: 555, Mogk Pauls Grundr.2 fierst.5,
Golther Germ. myth. s. 222 f.6, ock enligt sistnämnde förf, vore det
här vi hade att söka upphofvet till traditionen om den gamla kultstrid, som afspeglas i myten om vanerkriget. I själfva värket torde ingen
förneka, att Odens utveckling från en vind- ock dödsgud af föga komplicerad natur till en högt utvecklad kulturgud — runornas uppfinnare ock förvärfvaren af skaldemjödet — till en väsentlig del kan
tillskrif vas utländskt — ock möjligen tyskt — inflytande?. Men omöjligt är väl ej å andra sidan, att här endast är fråga om en omdaningsprocess af naturen hos ett gudaväsen, som sedan urälsta tider under
1)1, 1: 120; jfr Kock anf. arb. s. 166.
Olrik Kilderne fil Sakses oldhist. 1: 64.
Germ. myth. s. 219.
Det bör anmärkas, att det icke var denna invandring som old
upphof till det s. k. vanerkriget, utan myten om denna vore snarast
en reflex af de kultstrider, som långt tidigare utkämpats på svensk
botten. Jfr Golther Germ. myth. s. 223 ock nedan.
Jfr äfven K. Krohn Finnische beiträge zur gertn. mythol.
(Finn.-ugr. forsch. 1905), s. 135.
Jfr härtill äfven F. Jönsson Ark. 17: 237.
Se Hoffory Eddastud. 1: 171.
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samma namn varit känt ock dyrkat af våra förfäder. Den gamle stormguden Oden går kanske ännu igän i sägnerna om Odens jakt, här,
hästar, hundarl. Det är nu naturligtvis alldeles omöjligt att afgöra,
under hvilken af Odens utvecklingsperioder de sjönamn uppstått, som
bildats af hans namn, ock Odensmytens historia lemnar oss sålunda alls
ingen ledning för bedömmandet af dessa namns ålder 2.
Vi öfvergå nu till de sjönamn, som efter min mening innehålla
gudanamnet Ti(r), Ty(r), nämligen Tibon, Tigotten ock Tisaren i Nke
samt sannolikt äfven Tynn i Odensvi m. fl. s:nar, N. Tjust Kim., Tisjön i Vstml. ock — mera osäkert — Tisan i Dalarna. De skäl, som
föranlett mig att i de fyra förstnämnda söka detta gudanamn, ha förut
anförts. Särskilt må framhållas, att de tre sjöarna i Närke ligga inom
Tivedens gamla gränser eller i närheten af dem — det fsv. skogsnamnet TiviDer, TyviDer har nämligen säkerligen samma ursprung — ock
vidare att sjön Tynn är belägen i en urgammal kulturbygd, i hvars såväl
vattendragsnamn som öfriga ortnamn synnerligen ofta gudanamn ingå.
Här må nu först ock främst framhållas det i ögonen fallande förhållandet, att — under det af gudanamnen Oden, Tor, Frö, Njord,
Ull (samt äfven gudinnenamnet Frigga) bildade gårdnamn äro mer
eller mindre vanliga — intet säkert ex. finnes uppvisat från Sverge
på sådana där Ti(r), Dy(r) ingår. I Ark. 18: 362 f. har jag i denna
omständighet sett ett stöd för den på andra ock starkare grunder baserade åsikt 3, att guden i våra förfäders ögon under århundradenas
lopp sjunkit i betydelse.
För det, som här närmast sysselsätter oss, nämligen sjönamnens
ålder, kan det sagda vara af vikt så till vida, som det på grund däraf
blir sannolikt, att de sjönamn, som innehålla gudanamnet Ti(r) — för
så vitt de äro rätt tolkade — knappast härstamma från hednatidens
sista århundraden. Å andra sidan bör man ej lemna ur räkningen
PROKOPII uppgift, att Tyr i 6:te århundradet gällde som den högste
guden i Skandinavien. Tilläfventyrs står hans undanträngande i sammanhang med den ingvinska kultens segertåg mot norr, hvarom ofvan.

Af de få sjönamn, i hvilka personnamn ingå, hafva de tre,
som oomtvistligewäro osammansatta, grundord som säkert härstamma från hednatiden, nämligen de vstml. Asmund, Ingfasten.
ock Äskiln. Däraf följer dock naturligtvis ej med nödvändighet, att sjönamnen tillhöra samma tid. Snarast äro för öfrigt
Se Lundgren Språkl. int. s. 29 f. ock där citerad litteratur;
däremot väl ej i sägnen om noaskeppet, ett slags moln (se Hjelmqvist
Bibl. pers.-namn s. 40 f.). Jfr dock F. Jönsson Ark. 17: 223.
En uppfattning, som i flera väsentliga punkter afviker från den
ofvan företrädda, utvecklas äfven af B. Salin Stud. tillägnade 0. Montelius s. 133 f.
Jfr Mogk Germ. phil.2 3: 85.
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dessa namn uppkomna genom ellips af *Asmundssjön 0. s. Y.
De tre återstående äro Janhåksen, Pärhåksen ock Sibrissen.
Af dessa är det senare en fördunklad sammansättning med -sjö,
ock de båda andra kunna vara det. De namn Jan, Pär ock
Sigbrit, som här ligga till grund, äro som bekant kristna. Bland
de -med -sjö o. s. v. säkert sammansatta sjönamnen finnas äfven
flera, som ha kristet ursprung, såsom Bengtsjön, Jonsetjärn,
Jönsetjärn, Mickelstjärn. Men äfven här utgöres grundstommen af inhemska svenska namn.
Viktiga för vårt ändamål äro de sjönamn, som bildats af
gamla lånord. Vi fästa oss här mindre vid sådana, som innehålla urgamla lånord, såsom Järnlunden ock väl äfven Ärtingen;
ty dessa kunna 'kanske i ålder täfla med många af de äldre.
Hvad särskilt de namn beträffar, som innehålla metallbenämRingen järn, har man för bestämmandet af deras ålder en hållpunkt i den omständigheten, att järnet anses ha uppträtt i norra
Europa omkr. 4-5:e århundradet före Kr.1 Själfva ordet är som
bekant lånat från de keltiska språken 2, hvilkas område vid
denna tid alltså måste ha gränsat till germanernas 2. Sjönamnen
på Järn- kunna alltså icke vara äldre än omkr. ett halft årtusende före Kristus. — I Vstml. uppträder emellertid en grupp
namn, som väl måste härledas ur i språket relativt sent inkomna lågtyska lånord, såsom Kedjen, Kloten. För öfrigt
erinras om de likaledes ur unga lånord uppkomna Kopparen
ock Trekanten samt gruppen Ryttaren, Silfköparen, Slaktaren,
Tartaren, hvilka senare måste ha uppstått tidigast under medeltidens senare hälft.
Slutligen meddelar jag en förteckning på de ofvan behandlade sjönamn4, som antingen själfva eller genom gårdnamn visa
sig vara uppkomna före den nyare tidens början. Siffran
inom parentes anger det årtal, då jag tidigast anträffat namnet.
nsv. Alsen 1 (1320)
Afvern (1381)
2 (1397)
Alstern
fda. Algudhi (Valdem. II:s
Alti
(VGL IV, se Anten)
fsv.
jordeb.)
Se Schrader Reallex. s. 199. 2) Se närmare Much ZfdA 42: 164.
Much ZfdA 36: 125.
1 regeln anförda i sin nsv. form, därest denna kan betraktas
som en regelbunden utveckling af den fsv.
1)
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fsv. "Areti(?) (1334)
nsv. Asplången 3 (Aspalongen,
13. Brasks brefväxling)1
Asunden (VOL IV)
fsv. Biedh (1348, se Bjän)
nsv. Bjärn 2 (1401)
Björklå,ngen 2 (1359)1
Bleken 2 (1334)
Bolmen (1293)
Boren (1318)
Borken (1387; om det då
omnämnda Birkehult afser den i Borken belägna
gården Borkhult) 2
Bråen (1378)
Brängen (VOL IV)
Bunnen (1411)
Båfven, fsv. Bågher (å en
runsten)
Bällen (1337)
Dofvern (1363)
Drafven (1358)
Edslan (1308)
Eklången (1279)
Femmen (1386)
Flaten 1 (Vadst. kl. jordeb.
s. 162 fr. 1466)2
Flen 1 (1518)
Floden (1275)
fsv. *Flöknir (1320, se Flocken, Folken)
nsv. Fraggen (1496)
fda. Frie (V. 1I:s jordeb.)
nsv. Frillen (13462, 1386)
fsv. Friskt (VOL IV)
nsv. Fryken. (VOL I)
Se Sv. lm. XX. 6: 3 (tillägg).
Se Tillägget (Sv. lm. XX. 6).
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Fullen (1322)
fsv. Fyghpir (VOL IV)
nsv. Fyllen (1320)
Pärjen (1311)
Följaren (1369)
Föllingen (1287, 13112,1337)
Gagern (1405)
Gisen 1 (1418)
Glaen (1346)
[Gling- (1415)
Glottran (1331)]
Gron (1364)
Hinsen (r200-talet)
Hjorten (1375)
fsv. Holk (VOL IV)
nsv. Horken (1413)
fsv. *Hulse (1366, se Holten)
*Flulunder (1320, se Billingen)
nsv. Hysingen (1320)
Höfvern (1382)
fsv. *Inga (1447, se Digaren)
Ive (1319, se If-)
nsv. Juttern (1422)
Jällunnen (1268)
Jälmaren (1167-1185)
Järnlunden (1386)
Jäsen (1504)
K alfven (1356)
Kammen (1464)
Karken (1368)
Kilen (1359)
Lammen (1416)
Lien 1 (1316)
Limmern (1350)
fsv. *Linundhe (1345)
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fsv. *Lioe (1420)
*Liudher (1422)
Loöne (VGL IV, se Lönern)
nsv. Lygnen (1337)
Lygnern (VGL IV)
fsv. Lyniendi (VGL IV, se
Lonen)
nsv. Lången 3 (1407), 5
(1335), 16 (1356), 18 (VGL
IV) ock ännu ett fsv. *Langer (1320)
Lägern (1380)
Lästern (1480)
Malen 1 (VGL IV)
Maljen (1345)
Meningen (1413)
Misteln (1447)
fsv. Mi1ki (VGL IV)
nsv. Mjörn (VGL IV)
fsv. *Mukrir (1268, se Diöckela)
nsv. Multen 1 (1384)
Mälaren (1351)
Mäsern (VGL IV)
Noen (1416)
Noren 2 (1416)
Noren 5 (1416)
fsv. Naashyl (VGL IV, se
Näsöl)
fsv. *Na3snir 1. *Na3sir (1347
o. 1405. se Näsnaren)
nsv. Nömmen (1416)
Radkalfven (VGL IV)
Raklången (1443)
Rammen 3 (1371)
Rasten (1397)
Roten 2 (1351)
Rottnen 2 (1345)
Rummen (1368)
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fsv. *Ru.nnir (1447)
nsv. Rusken (1167)
Rägnaren (1332)
Rängen (1402)
Ränken (1419)
Salen 2 (1337)
Saljen (: fsv. ånamnet Salgha 1278)
Selången (1349)
Silen (1383)
Silingen (1399)
Sillen (1400)
fsv. Skadur (VGL IV, se
Skagern)
nsv. Skrikegallen (1381)
fsv. 'Skealle (1389, se Skälen)
fsv. "Ska311ir 1. *Skceldir
(1398, se Skälen)
fsv. *Sinar (1394, se Skären 2)
nsv. Sommen (1402)
Sormen (1396)
Spaden 1 (VGL IV)
Spjuten 1 (1390)
fsv. Stru.kni (VGL IV, se
Stråken 2)
nsv. Str&lången 1 (1376)
Strå- 1. Strolången 2 (1419,
då det Stro omnämnes,
som varit namn på den i
förbindelse med sjön stående ån)
Ströjan (1409)
Svarten 1 (1334)
fsv. *Tidhil (1320, se Teden)
fsv. Tipir (1 VGL IV; 2
1400)
nsv. Tolken 2 (VGL IV)
fsv. Tridhir (1376)
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fsv. *Thrwhyrnir (1418, se
Trehörningen 7)
nsv. Trätten (1400)
Tyngeln Burseryds sn Smål.
1415 (se afd. IV s. 93 not 3
samt tillägg)
Västbo hd Smål.
fsv.
1417 (se tillägget)
nsv. Tysslingen (1314)
Tången 1 (1383)
Tämnaren 2 (1344)
Unnen (1337)
Uren (1381)
Uttran (1362)
Vadjungen. (fsv. *Vidhunger ? 1389)
fsv. *Vale (1419, se Yalingen)
fsv. 'Valk (1343, se Valen o.
Yälen)
nsv. Valloxen (1383)
Vammeln (1329)
Veekeln. (1460)
Veselången (VGL IV)
fsv. *Vidhgalder (1371)
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fsv. Vicihir (1 från 1350,
2 från 1371)
fsv. *Vidhme (Widhman
1362)
nsv. Viggen 5 (1371)
fsv. *Vinse (1323)
nsv. Vikern (1347)
Virfveln 2 (1418)
fsv. 'Vaslinger (1354; nu
Välen)
nsv. Vänern (1240)
Värmeln (VGL I, 1398)
Vättern 1 (1226)
Ymsen (VGL IV)
Yngen (1400)
fsv. *Yxne (1383, se Yxningen)
nsv. Änimmen (1325)
fsv. Äkir (1420)
nsv. Almaren (1382)
Amten 5 (1379)
Ökern (VGL IV)
Örbågen 2 (1382)
Örlen (1414)
Östen (VGL IV).

Som synes, är antalet af de sjönamn, som jag kunnat föra
tillbaka till medeltiden, högst betydligt. Dessutom finnes ett
mycket stort antal, som i det föregående uppvisats från 1500ock 1600-talen, men jag har ansett obehöfligt att här uppräkna dem.
Äfven en mängd å-, ält ock strömnamn äro — direkt
eller indirekt — uppvisade i fsv. Det har synts mig öfverflödigt att här uppräkna dem, då utförligare listor öfver dessa
namn finnas anförda afd. III mom. 20 (s. 61 f.).
Som en allmän sats beträffande våra (osammansatta) sjönamns ålder skulle jag alltså vilja uppställa, att de i regel äro
mycket gamla. Hufvudstommen af dem härstammar från den
förkristna tiden ock af de öfriga, äfven ganska obetydliga i af-
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lägsna obygder, finnas högst få som ej åtminstone hafva medeltida anor. Relativt unga äro däremot sjönamn af typen Knabb arpen (se afd. III § 19, s. 60), d. v. s. sådana som medelst artikelns
tillläggande (direkt eller elliptiskt af sammansättningar med -sjö)
bildats af gårdnamn. I ofvanstående lista öfver sjönamn från
medeltiden finnes ej häller denna grupp representerad.

Om vi nu öfvergå till några anmärkningar om sjönamnens
utbredning ock spridning, så visar det sig, att vissa sådana namn
uppträda inom begränsade områden af landet ock då ofta sådana, hvilkas närmare etnografiska samhörighet redan förut
blifvit konstaterad. Sålunda har jag tyckt mig finna en viss i
ögonen fallande öfverensstämmelse mellan Väster- ock Östergötlands sjönamn. Se härom under Grafiången, Grosken, Gärsken,
Rallången, Tiir. Gemensamma för Norge, Vrml. ock vissa delar
af Ystad. äro stammarna Mang-, Sang (se Mången, Sången), jfr
äfven Rinnen ock 'Visten; för Norge, Dalsl. ock Vg. vattendragsnamn på Skop- (Skåp-, se Skåpiången) samt sjönamnet Åklången ; för Blek. ock Smål. namnen Allgunnen ock Tjurken; för
Upp!. ock Sdml. Henaren ock Tämnaren; för Uppl. ock Gästr.
namnet Kärfven (3 ggr). Namnet Trestiokeln förekommer endast
i Dalsl. ock Boh. samt Norge, Trekanten i Sdml ock Vstml.;
det vanliga uttrycket för detta begrepp är för öfrigt Trehörningen (jfr äfven Treskaten). De i östra Sverge vanliga namnen på Skir-, Skär- ersättas i Dalsl., Boh., Vrml., vissa delar
af Vstml., Dalarna, Norrl. ock Norge i allmänhet af namn på
Lys-, Ljus- (se Lysningen). I fråga om afledningarna kan nämnas, att -ung numera nästan uteslutande lefver kvar i västra
Sverge; i östra delen af landet har den ersatts af -ing.
För den mytologiska forskningen kan det möjligen vara af
intresse, att af gudanamn bildade sjönamn de på Ty-, Tihufvudsakligen uppträda i Närkel, där äfven skogsnamnet Tiveden förekommer, ock de på ull- i Vrml. Ofta ligga flera sjöar
med dylika namn tillsammans ock tyda på urgamla kulturcentra; se t. ex. Rägnaren ock Tynn.
1) Jfr Helander Ord o. bild 1906, s. 177 f.
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För öfrigt framgår af den föregående framställningen i afd. I,
att en synnerligen stor öfverensstämmelse äger rum mellan de norska ock svenska, speciellt västsvenska, vattendragsn amnen. Det finnes högst få i dessa uppträdande stammar, som icke äro gemensamma för de båda länderna; exempel
härpå finnas nästan å hvarje sida i det föregående. Vanligen
är förhållandet det, att en svensk sjönamnsstam motsvaras af
norska älfnamn. I allmänhet ha dessa senare bättre bevarats
än de svenska, som i regel ersatts med benämningar efter orter
ock gårdar. En mängd dylika, numera försvunna svenska ånamn
ha anförts i afd. II mom. 20 (s. 61 f.). Härtill kommer, att
sannolikt en hel mängd svenska åar ock bäckar aldrig burit
egna namn, beroende därpå att de till följd af sin mera indifferenta prägel i mindre grad än de norska älfvarna tilltalat
ock satt folkfantasien i rörelse'.
Följande exempel på — stundom dock ej direkta — motsvarigheter mellan bär behandlade svenska 2 ock norska vattendragsnamn 3 må anföras:
Agaren : Agaaen
Asken : Eskja
Aglan : 9g1
Aspen : Aspi(r)
Agnaren : Agna (Rygh
Axaren : AksPersonn. s. 1), Agnbekkr
Barken : B2rkn
Akaren : *Aka
Billingen : Bilda
Alten : Alpti
Bjuren : Bjår(a)
Anden 9nd
Bjälfven : Bjolva
Arken : Ari I. Arka
Bjärken : Bjarka
Askaken : Afskaken
Bjärn : Bena, Berir
Jfr det enahanda förhållandet mellan namnen å de grekiska, ofta
obetydliga stillastående sjöarna ock de med afseende på sin naturbeskaffenhet mera intressanta ock omväxlande floderna. Se Fick Bezz. Beitr.
22: 75.
Alltså icke med -sjö o. d. sammansatta namn.
I fråga om de senare angifves ej här, om namnet afser eller
afsett en sjö, fjord, å eller bäck, om det är fornnorskt eller nynorskt,
om det ännu existerar som själfständigt eller är uppkonstruerat. Härom
upplyses direkt eller indirekt (genom litteraturhänvisningar) i det föreg.
(afd. I). — Särskilt må påpekas, att här äfven upptagas motsvarigheter, som kommit till min kännedom först genom de arbeten af RYGH
(nya delar af NG samt Elven.), hvilka utkommit efter de resp. artiklarnas tryckning (jfr tillägget).
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Bleken : Bleika
Blån : Blaaelven l
Bolmen : Bolma
Bremsen : Bremsa2
Bringen : BringBåfven : Bågr(?)
Bönen : BönDramborn : Dr2fn
Edslan : Eitla
Eldan : Elda
Emmern : Eima
Enaren : Eina
Ettern : Eitri
'Fala, älfnamn (se afd. III
mom. 20) : Fala3
Falken : Fala3
Farlången : F2r
Filingen :
Fladen : Flaönir
Flon : Floen
Flögen : Floygir(?)
Foxen : Foka(?) I. Fyxa
Frillen : Frillefoss
Frindeln : Fri6na(?)
Fryken : Friksdola
Funningen : Funda
Fysingen : Fjåsangr
Följaren : Fylja
Förlången : Fyrir
Garpen : Garpa
Gisslaren : Geisla
fsv. *Glänta, sv. Glommen
(älfnamn), *Glir (sjönamn) : no. Glommen (se
tillägget)
Gron : Grå

Grunnen : Grynningr
Gryten : Gnita
Gröen : Gro5a(?)
Gröningen : Grona
Gufven- : is!. Gufa
Gullungen : Gulla
Gången : Ganga(?)
Gändeln : Gandr
Görväln : Gjervolla(?)
Göten : Gautabekkr
~ungen : Hallangr
fsv. *Flasla (ånamn) : Hasla
(se Ilesslången)
Henaren : Heina
Hinsen : Hind
Hiren : Hira
FIorjen : hona
Hufvan : Hifa
Hunn : Hunn
fsv. "Flvinir : Hvinir (se Vinningen)
Hviten : Hvita
Hyllen, fsv. älfnamnet Hylla
(se tillägg samt afd. III
mon" 20) : Hylla
Hyn : Hr
Hällaren Hellir
Hären : FIåra
Höfvern, *Hyfrir : Hoveren
Höningen : Höna
Hörnan : Hyrna
Igeln : Igli
Immen : lm(r)
Innaren : Inna
fsv. *Ingil, 'Yngil : Ingr (se
Yngaren)

1)
3)

2)

Rygh Elven. s. 18.
Rygh Elven. s. 45.

Rygh Elven. s. 22.

128

FIELLQUIST, SJÖNAMN.

XX. 5

fsv. *Ise (nu Islingen) : isa
fsv. Iulastrom : Jola, Jul-,
&öla
Ivarn :
Jangen : Eiäangr
Judan : Ljåå 1. Jåä
Jären : Jaära
Jönnen : Gauna(?)
Kalfven : Kalv
Kammen : Kemba
Kinnen : Kinna
Kolsnaren : Kola
Kringlan : Kringla
Kråken : Kråka
Kumlan : Kumlabekkr
Kvisseln : Kvisla
Kvännaren : Kvåäa(?)
Kåfven : Kova
Kärfven : Kjervelven(?)
Käxlan : *Deksla
Kölnen : Kyljo
Laggaren : L9gr
Lermon : Leira
Ljusnaren : Lisa
Loftern : Loftinga
Lommaren : Låma
Lusten : Lustr
Låkan : Läka
Lången : Langr
Löf : Laufir, Laufa
Magelungen : Magi
Malingen : Malungen
Malmingen : Malmangr
Matlöpen : Loypir
Mellingen : Miälingr
Meslången : Meisfjorden 2
Meten : Meitsjoen

fsv. Milke: Mjeilka
Muskan : MuskMysingen : Miisa
Mången : Mangi
fsv. Mfflghinsior : Megn
Mälaren : Mxlir
Märlingen. : Meringr
Märken : Morkaaen
Noen : NäNyen : Nya
Nälen : Nål
Nömmen : Namsen
Naum-)
Ormlången : Orma
Ottnaren : ötta
Refven : Riva
Remmen : Rima
Renaren : Rein
Risingen : Risa(?)
Rommen : RåmRoten : Rota
Rottnen : Rotne
Ruggen : Rugge
Runken : Rokka(?)
Ruppen : Ruppa
Rusken : Ruskedalen
Rånen : Raana
Römmen : Rym(i)r
Segen : Segedal
Silken : Silka
Skarpen : Skerpa
Skillingen : Skilja
Skiren : Skir(a)
Skrikegallen : Skrika
Skundern : Skyffla
18v. Skym- (äänamn) :
Skum-

1)

2 ) Se afd. III mom. 23 (s. 70).

Se Ilygh Elven. s. 116.
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Skåplången : Skopa
Skärflången : Skerfa
Smedbäljen : Belgrinn
Snesaren : Sneisa
Solaren ; Sola, Solsjoen
Sommen : Somma
Sork-, Surk- : Sorka, SurkSormen : Sorma
Soten : Sota
'Speka : Speika1
Spillern : Spjeldsjoen, -aaen
Spjuten : Spjota
Staf- : StafStoekaren : StokkStriern : Strian
Stråken, Strukni : Struka
Strålen : Straalen
Styran : StjårStång : St2ng
Supen : älfnamnsstammen
SupSurt- (älfnamnsstam): Surt-1
Svarfvaren : Svarva
Svarten : Svarta
Svinnaren : Svinn
Sången : Songa
Sännen : Senda
Söingen : Soy5-(?)
fsv. *Tappa, ånamn (i Tappoström 1368) : Teppa
fsv. Tipir : *Tia 1. "Tiäa
Tjurken : pjåra
Tjutingen : kitir
Tofven : Tåfa
Tomgöl o. s. v. : Tom-
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Torkan : DyrkTrummen : pruma(?)
Tryen : Trya
Trön : Tum
Tydingen : pj65
Tynn :
Tåfösingen : Foysa
Ufven : Uva
Ulfven : Ulva
Ullen : Ull
Unden : Und
Usken : Usk-, OskVadjungen, 11fnamnet Vadha : Va6a
Valen : Vala
Vekmangen : Veik
Veselången (fsv. Visu-) :
Visa
Viggen : Vigg(j)a
Villen : Villa
Vindommen : Vind
Visken : ViskVisten : Vist
Vren : ReiäVrången : Vrangen
Vålen : Vaala
Vänstern : Vinstr
Värmeln : Varma, Verma
fsv. *Ylvir : Ylfir
Yxnern : Yxn
Åklången : Aklangr
Åndern : Andra
Ånga, fsv. Ånga : no.
Aanga
Åsten : Ostr(?)

Det i afd. I, s. 594 uppkonstruerade sv. älfnamnet har dock
snarast hetat Surt (ej Sutta, såsom där antages).
Se afd. III mom. 20 (s. 67).
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Men : /Egir
Öjaren : Oyjir
Öjen : Oyji
Öjeln : Ygla 1. Augla
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Ömmern : Auma(?)
Ören : Aurr
Ösmaren : Ausa (= sv. älfnanmet Ösa).

BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV XX. 6
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Tillägg ock rättelser.
Ett större antal af dessa tillägg har tillkommit på grund
af arbeten, som blifvit tillgängliga först sedan en del af det
föregående var färdigtryckt, t. ex. Rygh NG IV. 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 rgel
äro dock dessa nytillkomna former identiska med de förut uppvisade.
Jag tillåter mig, när jag nu står i begrepp att afsluta mitt
arbete om sjönamnen, att till förut publicerade (ock här repeterade) rättelser ock tillägg ytterligare meddela några sådana.
Först må då lemnas en allmän hänvisning till de nyligen
utkomna, för den nordiska ortnamnsforskningen viktiga arbetena
af R. SAXEN, Språkliga bidrag till den svenska bosättningens:
historia i Finland I ock T. E. KARSTEN, Österbottniska ortnamn I, där en hel mängd fi.-sv. motsvarigheter till de i mitt
arbete behandlade vattendragsnamnen uppvisats ock åtskilliga,.
där framställda härledningar ytterligare styrkts. Jag har af
dessa viktiga arbeten i allmänhet för afd. I blott kunnat tillgodogöra mig hvad som rör bokstäfverna T—Ö; men däremot
i afd. II—V varit i tillfälle att upptaga ett ock annat, som har
afseende på förut behandlade partier.
Beträffande vissa sjönamn i Ydre härad se NORRBY, Ydregårdnamn samt min uppsats i Sv. lm. 1905, s. 88 f.
Slutligen påpekas, att åtskilliga, delvis viktiga, tillägg gjortsi afd. III, särskilt mom. 20 (o. 45) af å- ock älfnamn, som jag
anser mig ytterligare ha kunnat påvisa från fsv. tid, t. ex.
Fylla Og., äldre former till det uppkonstruerade Ripa ock det
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därmed sammanhängande gårdnamnet Rippetorp m. m. Några
af dessa ha för säkerhets skull upptagits äfven nedan.
Allmän anm. I de första arken har fjärde delens första halfband
af Rygh NG signerats 4; sedan äfven andra halfbandet (med annan
paginering) utkommit, däremot IV. 1.
S. 3 r. 12, s. 7 r. 14 n. läs: gaardnavne.
S. 5 r. 30 står: sjönamnen, läs: fjordnamnen.
S. 9 r. 6 n. läs: a3sbrun2nen.
S. 17: Addaren. I Skederid tycker sig TISELIIIS ha hört
uttalet Man (Sv. lm. XVIII. 5: 113).
S. 20: Aglan. Till got. aglus eller agls kunna, enl. Bugge
i det senare 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: semikolon bör utgå.
S. 23: Det i slutet af art. Algudhi framställda alternativet
till förklaring af namnet anser jag nu hälst böra utgå.
S. 26: Allgunnen. Att ty. flodnamnet Veeht, såsom Mucn
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
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 framställt spörsmål.
S. 30: r. 5-1 n. (om gr. pa.01) böra naturligtvis utgå.
S. 32: Alstern. Att detta sjönamn uttalas med alm 1,
anser jag icke längre utgöra något starkt skäl mot riktigheten
af den uppfattningen, att ånamnet Alstran ligger till grund.
Jfr t. ex. under Bottnen.
S. 34: Alten 1, Kila sn Vstml., kallas hos G. Borgman
Beskr. öfver Kila socken (Strengnäs 1828) s. 15 äfven Arten.
Motsvarande namn å GS 4 Ö 31 är, som ofvan nämnts, otydligt tryckt, hvarför det ej är omöjligt, att där äfvenledes står
Arten (Grau har emellertid, såsom förut anförts, Alten).
S. 36: Angarn. Min förmodan, att den i Angarns sn Uppl.
belägna Angarnsjön i äldre tid hetat Angarn, bekräftas däraf,
att Salvius Upl. s. 113 (1741) anför just denna namnform.
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Anten 1 skrifves så å General Landkort öfv.Vg. o.1688.
Anton 2 skall enligt en annan uppgift af allmogen uttalas
an3ten2.

Antvarden. Jfr äfven fno. gårdnamnet Andvaga
(Rygh NG IV. 1: 57).
S. 43: Aspen 1. Så skrifvet redan å General Landkort
öfv. Vg. o. 1688. Aspenäs omnämnes enl. Tuneld IV. 1: 124 åtminstone på 1590-talet. Dess fsv. form har, såsom bevisligen
likalydande namn från Smål. ock Uppl., tydligen varit Aspans.
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.
S. 48: Barken 1. Tillägg: Barkhult. Detta gårdnamns
form (ej Barkshult) jämte sjönamnets tvåstafvighetsakcent visar
med säkerhet tillbaka till ett fsv. *Barke.
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 Bjår- föres nu äfven
af RYGH till bjårr 'bäfver'; jfr NG IV. 2: 193 (utkommet efter
tryckningen af art. Bjuren).
S. 57 r. 6 står: 14, läs: 15. -- Jfr äfven Tiselius Sv. Im.
XVIII. 5: 113: bårkan,.
S. 59: Björklången 1 kallas å General Landkort öfv. Vg. o.
1688 Börkelången, det är alltså sannolikt ett äldre *Birkilanger
(jfr no. Birkelangen) eller möjligen *Birkolanger, till ett ånamn
*Birka, af samma art som fsv. *Aspolanger till ånamnet Aspa,
hvarom se Asplångeu. Björklången 2 ock gårdnamnet Björklångsnäs 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 hos
Rygh NG IV. 2: 128 anförda no. orden. Namnet är mångtydigt.
S. 64: Bolmen. Bolmstad skrifves år 1418 Bolmstadh;
se afd. IV (s. 97). — Den här uppträdande stammen har sin mot-
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svarighet i fno. älfnamnet 'Bolma, anfört af Rygh NG 15: 172 1.
Beträffande härledningen bör äfven den möjligheten tagas i
öfvervägande, att namnet egentligen betyder 'den svällande, sjudolde o. d.'; jfr fsv. bylghia o. s. v. Sjön karakteriseras för
bfrigt 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 gårdnamnet Borkhult som åsyftas med det år 1387 omnämnda fsv. gårdnamnet Birkehult (SRP nr 2304; jfr reg.),
hör äfven detta sjönamn till den stora gruppen af vattendragsnamn, som innehålla trädnamnet björk.
S. 70: Bremsen. Jfr no. älfnaMnet Bromsa Rygh Elven.
s. 22.
S. 70: Bringen. Jfr Rygh Elven. s. 23.
S. 75: Bullaren. En form Buleren å Landtm.-cont. karta
från 1781 styrker i sin mån den förut från 1734 anförda formen
Bularen.
S. 77: Båfven. Bftwen Sudermanl. (karta) 1625. Motsvarigheter till stammen Bligh- 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: sjönamnsbildning4.
S. 82: Bönern. Jfr Bugge-Rygh Elven. s. 315.
S. 89: Dimlingen. Ett med detta sjönamn besläktat, numera förlorat ånamn, 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 GS 1 Ö
35) afletts. Jfr no. Dimmevand Rygh Elven. s. 28.
S. 98: Dädlingen. Grundordet i detta namn förklaras
under Islingen.
S. 98: Dänningen. Så redan Salvius Upl. s. 157 (1741).
S. 100: Dättern. Detteren General Landkort öfv. Vg.
o. 1688.
Detta band utkom långt efter det art. Bolmen redan var färdigtryckt.
Styffe Un.2 s. 139.
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Eckern skrifves i SD NS 3: 592 fr. 1420 lEker,
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 sock ennamnet Etlreskogh. Till de ord, som
kunna vara besläktade med detsamma, må läggas lit. aidyti
'toben, getöse machen' (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 Edaian, som jag nu funnit å General
Laudkort öfv. Vg. o. 1688 : Alen (för Alen?).
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 Lången.
S. 107: Emmern. Jfr no. älfnamnet Eima Rygh Elven.
37. Ämmern, Ämmen ock Emmaån i Lerbäck böra ej föras
till ömber 'dimma', utan till en stam 'åm-, hvarom närmare
under de resp. artiklarna samt Immelången ock im, där fsv.
former anföras.
S. 113: Fegen. En skrifning Fögen förekommer å General Landkort öfv. Vg. o. 1688, men är säkerligen felaktig för
»gen.
Om människooffer i vattendrag jfr Grimm D. myth.3 1: 462.
S. 115: Femlingon. I fråga om tydningen af detta namn
bör den möjligheten ej alldeles förbises, att Femlingen 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 jämnställa med
ex. DSV. Arnungared, fsv. Boghlingathorp, fsv. Quillingaby o. 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
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Smål. ock båda till sitt ursprung osäkra; den senare ligger för
öfrigt nära Femlingehult ock kan ju möjligen återgå på ett
sjönamn. I 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 sn, Villands hd Skå. :
Filkesboda.

S. 118 r. 7 står: SD III, läs: SD IV.
S. 125: Fladen. Så redan Salvius Upl. s. 194 (1741). Ett
fno. sjönamn Flaänir ansättes nu också af Bugge-Rygh NG
15: 314, bildat såsom det af mig under Flocken ponerade fsv.
Floknir, hvilket äfvenledes betyder 'flatsjön'.
Flarken (GS 1 0 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. Flaäki, hvaroni se Rygh
NG 15: 302. Om stammen se Fladen ock med afseende på bildningen Örken o. s. V.
Flaten 1 Västbo hd Smål. En fsv. form af namnet ingår i fsv. Flata qua3rn (Vadst. kl. jordeb. s. 162 fr. 1466),
alltså nom. Flati; se afd. III mom. 34.
Flemmingen, Öfre 0. 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 in. 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. Om sjönamnet se emellertid numera Norrby
Ydre h. s. 190. Namnet uttalas enl. N. fiu3jen2 ock hör sannolikt till sv. dial. fioe m. 'mindre vattensamling' (se Fion).
S. 136: Flären. En motsvarighet till detta sjönamn, fsv.
*Flmdher (med radikalt r), tycks föreligga i Fläddran (GS 3 G
29), namn på en liten sjö i Dalarna.
S. 136: Fläten 1. Sudermanl. (karta) från 1625 skrifves
Eletensiö.

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.
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S. 141: Frillen. Så skrifves redan å General Landkort
öfv. Vg. o. 1688. Sjönamnets fsv. form Frille ingår — att dömma
af de kringstående gårdnamnen från Västbo — säkerligen äfven i
(i fiskiffigartbx dicta) frilkegarthe (SD 5: 619 fr. 1346). Ett
fsv. ånamn Frilla uppträder i fsv. Frillostrom (SD 5: 467 fr.
1345).
S. 144: Fryken. Jfr no. älfnamnet Friksclola Rygh Elven.
s. 59.
S. 145 r. 8 n. läs: Tyksmark.
S. 149: Fräen. Något äldre än Frennen 1786 är formen
Frännern Marelius Karta 1774.
S. 149: Fräjen. Med tanke på fno. älfnamnen Fretta ock
'Frign antager jag, att här ett fsv. 'FriTeglier föreligger. BuggeRygh Elven. s. 328 anser möjligt, att såväl Fretta, Frign som
Nysnen (fno. "Njåsn) häntyda på att man af älfvens vatten
sökt få upplysning om gudarnas vilja. Fräjen kunde tänkas
vara en motsvarighet härtill å svensk botten : ett adj. *frfegher
fre3gr) betyger 'som kan åtspörjas'.
Möjligen böra i analogi härmed vissa vattendragsnamn med
betydelsen 'säga, mumla o. d.' (se Kvännaren, Sagan) uttydas
såsom syftande på orakelsvar ock ej tolkas som uttryckande
vattnets porlande eller sus.
S. 152: ~gen. Gårdnamnet Funghult har jag nu funnit
från 1596 (Skr. utg. af Kyrkohist. fören. IV. 1).
S. 155: Fyllen. Jfr fsv. älfnamnet Fylla, afd. III mom.
45 (s. 78).
S. 159: Färgen 2. Detta namn uttalas af allmogen fär3jen2,
alltså i öfverensstämmelse med den af mig konstruerade fsv.
formen "Fearghe. Det bland de s. k. bildade vanliga ock °ursprungliga uttalet färlen användes dock numera stundom äfven
af allmogen.
Föllingen. Föllingsö kallas år 1287 illungxhedhe
(SD 2: 21), hvilken form är ett ytterligare stöd för den från
1337 uppvisade sjönamnsformen ffilunghe (dat.).
S. 163 r. 6 läs: För --> Frö.

*Gafvellången. Hos Salvius Upl. s. 175 (1741)
står Gafvels Långsiön.

10

FIELLQUIST, SJÖNAMN.

XX. 6

S. 164: Galmaren kallas hos Tuneld HL 1: 14 (1831) för
Formen på -aren finnes dock redan hos HERMELIN.
Getryggen. Getaryggen kallas enl. prof. E. LIAN
utloppet af Viaredssjön; äfven här ha vi dock troligen egentligen
höjdnamn.
Giningen. Formen Giningen förekommer redan
å en karta från 16891; skriften är dock ganska otydlig. — Ett
nära besläktat namn är Ginungaforsen Augerums sn Blek.
S. 171: Gisen, Gissen. Gisen 1 har jag under formen
Gijsen funnit å en karta öfver Hölebo hd från 1679.
Ett fsv. namn *Gise 1. dyl. bar säkerligen burits af den sjö,
som nu kallas Gisshults sjön (GS 2 Ö 37) N. Solbärga sn, S.
Vedbo bd, m. fl. Smål. Detta framgår nämligen af namnen å de
vid sjön belägna gårdarna Gissarp 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 glåm måste förutsättas för det vrml. älfnamnet Glomman Nyeds ock Väse s:nar
Vrml., identiskt med fno. Glåma, som lefver kvar i no. Glommen 2.
På grund af sitt B tyckas namnen å de vid Glomman belägna
Glumshammar ock Glumseryd, äldre äfven Glåmseryd, snarast
utgå från ett fsv. 'Glärair, 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 is]. glåmr m. 'måne', sv. glåmig
o. s. v.3, har i älfnamnen sannolikt sin gamla betydelse 'glänsande'. Jfr Glan, Glimmingen 0. 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.

Galmen.

1) Uppland I.
3) Se närmare Tamm Et. ordb.

Rygh NG 3: 125 o. s. v.
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S. 179: Glysen. Beträffande den af mig ponerade utvecklingen *Glypsbo ->• *Glysbo kan jämföras fsv. Glopsbodhir
Glösbo Rängsjö sn Häls.
(SD III)
S. 183: Gorren. Så redan Salvius Upl. s. 311 (1741).
S. 187: Giretenl (enl. uppgift) Virestads sn, Allbo hd Smål.,
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 Grämunkehöga i Fundbo sn Uppl., vid Fuudbosjön. 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.
Velmu.nden 0. S. v.; se ofvan Fjätmunn 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 -tunn, 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.
keefli n. 'kafle' ingår, anser Rygh NG 14: 64 kunna bilda första
leden i fno. Kefiisoy.
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 Green. 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.
Gufven. Jfr namnet å den t. ex. i Laxdålasaga
omnämnda Guf(u)å på Island.
Gullungen. Jfr Rygh Elven. s. 85.
S. 200: Gången. Jfr no. älfnamnet Ganga Rygh Elven. s. 64.
1) Akeentuppgift har ej lemnats.
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S. 201: *Gårlången, fsv. *Gorlangher. Kanske får man
konstatera ett dylikt sjönamn på grund af det SD 3: 236 anförda,
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.
Ilenaren. 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.
Hesslången. Möjligen af ett hös- 'bok'; se närmare SaxCn Suomal.-ugril. seuran aikakauskirja XXIII. 9: 3.
S. 225: Holten. Möjligt är, att det hos HÖJER förekommande namnet Holten aldrig förekommit i det talade språket.
Redan å General Landkort öfv. Vg. o. 1688 kallas sjön för
Fiolsliunga Sjön.
S. 225: Horjen. Jfr no. älfnamnet Hona Rygh Elven. s. 107.
S. 229: Hufvan uttalas enl. Tiselius Sv. lm. XVIII. 5: 113
igvag (motsvarande den från annat håll till mig lemnade uppgiften u3ver2n).
S. 237: Hunn. Det no. älfnamnet Hunn föres nu af BuggeRygh NG 15: 308 till got. hinpan 'fånga'.
S. 243: Hyllen. Tillägg: fsv. älfnamnet Hylla i Hyllo oos
(SRP nr 89 fr. 1352) Ransbärgs sn Vg. = no. älfnamnet Hylla,
anfört af Rygh Elven. s. 112.
S. 252: Hällungen. Hellungen General Landkort öfv. Vg.
o. 1688.
S. 260: Namnen på If- föreslår prof. E. LIDEN mera tilltalande att föra till det gamla germanska ordet för 'idegran',
iw- (isl. ST, fht. iwa 0. s. v.).
Illern. Fsv. Ineraas innehåller säkerligen icke
ett sjönamn. Mot detta å anf. st. (I, s. 262) framställda antagande
talar formen, som snarare kunde tyda på ett ånamn *In, gen.
*Mar (jfr Rytterås afd. III inom. 20, s. 67).
Immeln. Jfr no. älfnamnet mil Rygh Elven. s. 117.
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S. 270 not 2 r. 5 läs: olIfrap.
S. 271 r. 13 läs: IjUfr.
S. 272: Julan. Till ieu. i dheu i gr. 4io) e. S. v. hör enl.
d'Arbois de Jubainville (liguriska?) flodnamnet Dura, nu die
Thur, biflod till Rhen i Schweizl. 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
Iu6rs --> Jura möjligt.
det andra alternativet Iutrs
S. 277: Jägern. Det i denna art. omtalade Hägerbo heter
år 1347 hegrabo (SD 5: 681). Knappast ingår här, som af Lundgr.
Sv. lm. X. 6: 115 antages, ett personnamn.
Vårdnäs; r. 25: hvad
S. 286 r. 6 n. står: Vårdinge,
som säges om ty. hain utgår.
S. 294: Kammen. Kamarp skrifves år 1464 Kombatorp
(Rääf 1: 264). Se för öfrigt Hellqu. Sv. lm. 1905, s. 93.
S. 295 r. 3 n. står: KZ 25, läs: KZ 35.
S. 296: Kedjen. Det i denna art. omtalade Kidhlauadh
(1410) skrifves enl. SD 2: 77 år 1289 Kydiauadum, men -yhar här säkerligen ingen etymologisk betydelse. På samma
sätt bör t. ex. mydlyngeaby (SD 2: 115 fr. 1291) bedömmas. Jfr
Noreen Aschw. gr. § 20 anm. 1.
S. 298 r. 11 läs: *Filelle.
S. 299, inskjut: Klosstjärn, se Kloten.
S. 305 r. 18 läs: Idnunde.
S. 306: Kornan. Så redan Salvius Upl. s. 175 (1741).
S. 308: Kratten. Detta namn hör säkerligen tillsammans
med sv. dial. kratt 'afskrap o. s. v.' (Rz s. 350) ock är sålunda ett af de icke få sjönamnen med nedsättande betydelse.
S. 320 r. 1 läs: got. qiman.
S. 324: Kärfven. Så redan Salvius Up!. s. 193 (1741).
S. 326 r. 10 läs: ypug.
S. 331 r. 2 läs: i.
S. 339: Letten. Jag vill nu starkare än i art. framhålla
den möjligheten, att Letten innehåller samma stam, som ingår
1)

Jfr Holder Altcelt. sprachsch. 1:1378.

14

HELLQUIST, SJÖNAMN.

XX.

6

i isk litr 'färg'. I så fall bar Letteråsen eller Lethöjden fått
sitt namn af vattendraget ock ej tvärtom. Närmare bestämt
synes Letteråsen utgå från ett fsv. Litaräs, sammansatt med
gen. *Litar af *Lit, gammalt namn på Letån. Letafors innehåller antagligen samma form eller gen. af sjönamnet *Liti.
Om den akcentuppgift, som jag erhållit, är riktig, föreligger i
sjönamnet akcentförskjutning.
S. 340 r. 25 läs: kerk
S. 343: Limmaren. Tillägg: Limmaren Salvius Upl. s.
160 (1741).
S. 346 r. 9 n. (m. fl. st.) läs: Linunde.
Loftern. Se ytterligare afd. II mom. 2, där på grund
af ä.-nsv. loffttisnäs ännu ett fsv. sjönamn *Lopter konstrueras.
Lommaren. Så redan Salvius Upl. s. 173 (1741).

S. 400 r. 15 n. läs: meis.
S. 403: Misteln. I socken- ock gårdnamnet Misterhult
(det förra från 1434) ser jag snarare ett åuamn 'Mist, gen.
*Mistar än ett mot fno. Mistra direkt svarande ånanin.
S. 410 r. 22 u. ock s. 414 r. 8 n. läs: Gäsene.
S. 413 r. 11 läs: is!. mYrr.
S. 426: Naten. Ett sjönamn notan »Naten» finnes enl.
Danell Nucköm. s. 135 äfven i denna dialekt.
S. 431: Noen. Jfr äfven Nodhaby SRP nr 1250 fr. 1377.
S. 443 r. 13: livad som yttras om Neckar, bör utgå. Jfr
Loewe
Anz. 19: 37.
S. 475: Ripplingen. Äldre former af det ponerade ånamnet Ripa ock gårdnamnet Rippetorp anföras afd. IiI under
mom. 20, s. 66 f.
Sottern 2. Tillägg: Såttern Salvius Up!. s. 193
(1741).
Sparren. Tillägg: Sparren Salvius Upl. s. 137
(1741).
Äfven uttalsformen spar förekommer (Tiselius Sv. lm.
XVIII. 5: 86), jfr den i art, anförda skriftformen Sparr hos
titterström.
S. 578 r. 3: »Nom. sg. .
sottern.,) utgår.
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S. 584: Strkjall. Ströjaren redan hos Salvius Upl. s. 172
(1741).
S. 589: Suttern. Jfr dock (piscaria) in sutro (SD 4: 285
fr. 1332), in sytro anf. arb. ss. 324, 335 Smål., hvarmed, såsom
i SD Reg. förmodas, möjligen vårt sjönamn åsyftas. Snarare
föreligger dock här ett namn på en älf, som står i förbindelse
med sjön Suttern. I alla händelser bör nog på grund af dessa
fornformer den ofvan anförda tolkningen af namnet öfvergifvas
eller åtminstone betraktas som mycket osäker.
S. 595: Svartingen. Så redan Salvius Upl. s. 157 (1741).
S. 604 not 1 läs: SD 3: 481 (1320).
S. 646: Trosken (Salvius Upl. s. 318 [1741]) Älfkarleby
sn, Örbyhus hd Uppl.; möjligen k-afiedning af den s. 645 omtalade älfnamnsstammen Tröa-.
S. 658: Tyngeln. En fsv. form af namnet å den i Burseryds sn Smål. belägna sjön Tyngeln har jag nu funnit i Tynglalidhom SD NS 3: 21 fr. 1415. — Det i samma art. omnämnda
gårdnamnet Tyngel från Kulltorps sn, Västbo hd Smål., anföres
SD NS 3: 243, 244 fr. 1417: i Tyngell, Tyngill.
S. 683: littran 2. Om uttalet se närmare Tiselius Sv. lm.
XVIII. 5: 113.
Afd. 3, s. 80, anm. 1. En form prom 'pråm' finns emellertid i det värml. bärgslagsmålet, se Kallstenius Sv. lm. XXI. 1
s. 162.
Afd. 5, s. 115 f. Om ortnamnens ålder se numera äfven
Noreen Julbok 1906, s. 112 f.

De viktigaste af de använda förkortningarna'.
Allvin Mo = J. Allvin Beskrifning öfwer Mo samt N:a ock S:a
Wedbo Härader i Jönköpings Län, Jönköping 1857.
Allvin Vista = J. Allvin Beskrifning öfver Wista härad i Jönköpings län, Jönköping 1859.
Allvin Västbo = J. Allvin Beskrifning öfver Wästbo härad i
Jönköpings län, Jönköping 1846.
Allvin Ostbo = J. Allvin Beskrifning öfver Östbo härad i Jönköpings län, Jönköping 1852.
Bellander
0. R. Bellander Anteckningar om Westmanlands
härader i fordna tider, Köping 1869.
Berglund = Chr. Henr. Berglund Försök till beskrifning över
Lindes, Ramsbergs och Nya Kopparbergs bergslager, Orebro 1860.
Bergström Sdml. ortn. -= J. G. L. Bergström Bidrag till en
etymologisk granskning af Södermanlands ortnamn, akad.
afhandl., Upsala 1875.
Beskr. öfv. Nora bergsl. = Försök til en Beskrifning Öfwer
Nora och Lindes Bergslagers Fögderi, Örebro 1791.
Bexell = S. P. Bexell Hallands Historia och Beskrifning, 1—III,
Göteborg 1817-19.
Björkman = P. Björkman Beskrifning öfver Wermland, Carlstad 1842.
Blaeu = Second volume de la geographie blaviane contenant
le III, IV, V, VI, VII livre de l'Europe, Aamsterdam
MDCLXIII (1663).
Blav. (förkortning af blaviane, använd i de första arken), se
Blaeu.
1) Förkortningar af titlarna på språkliga arbeten ock tidskrifter
ha här nedan endast undantagsvis anförts, då de i regel öfverensstämma med bland fackmännen vedertaget bruk eller med inom landsmålstidskriften förut följda principer. För en mängd i arbetet citerade
mindre kända publikationer af olika slag ha fullständiga titlar anförts
eller ock så tydliga förkortningar valts, att förklaring ansetts öfverflödig.
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Bohman Vektern = J. Bohman Wettern och dess kuster, Andra
resan, Orebro 1840.
Broocman = C. F. Broocman Beskrifning Öfwer. . Öster-Götland . I, II, Norrköping 1760.
Bugge-Rygh Elven., se Rygh Elven. nedan.
Bureus Karta 1626 = Bureus Andr., Orbis arctoi nova et accurata
delineatiol, Stockholm.
Cederström Vrml. fiskev. = Carl Cederström Wermlands läns
fiskevatten, Karlstad 1895-1897.
Crealius = M. G. .Crmlius Försök till. . Beskrifning. . om Tuna
Läns, Sefwedes och Aspelands häraders Fögderie etc., Calmar 1774.
Dipl. dalek. = Diplomatarium dalekarlicum, urkunder rörande
landskapet Dalarne, samlade och utgifne af C. G. Kröningssvärd och J. Liokn, I. Stockholm 1842, II. Fahlun 1844,
III. Fahlun 1846, Supplement Stockholm 1853.
Falkm(an) = Axel Falkman Ortnamnen i Skåne, Etymologiskt
försök, Lund 1877.
Fernow = Erik Fernow Beskrifning Öfwer Wermeland etc.,
Götheborg 1773.
Forssell, C. af, Beskrifning öfver Halmstads län, Stockholm 1826.
Forssell, C. af, Beskrifning jemte Karta öfver Mariestads Län,
Stockholm 1832.
Forssell Sverige 1571 = Hans Forssell Äldre bidrag till Sveriges
officiella statistik. I. Sverige 1571, Stockholm 1872, 1883
(Bihang till Statistisk tidskrift).
Förstem. = Ernst Förstemann Altdeutsches namenbuch, II, Ortsnamen, Nordhausen 1859.
General Landkort öfv. Vg. o. 1688 = General Landkort och
Geographisk Afritning öfuer Westergiöthland, Deal, Hallan
och Bahuus Lähn. Enl. Lönborg Sveriges karta s. 78 är
denna författad af Kjettil Classon samt härrör antagligen från
samma tid som en karta ,öfver Bohuslän af 1688.
Grau = 0. Gran Beskrifning Öfw
er Wästmanland, Wästerås 1754.
GS = Topografiska kårens (= Generalstabens) kartor öfver Sverige; se afd. I, s. 11.
Hellqu. Ortn. på -inge = Elof Hellquist Om de svenska ortnamnen på -inge, -unge ock -unga Göteborgs högskolas årsskrift 1905.
Hermelin = S. G. Hermelin Geografiska kartor öfver Swerige.
1) De af Burei kartor, som jag citerat efter Blaeu (1663), utgöra
aftryck af en år 1635 i Holland af H. Hondius utgifven förbättrad
upplaga af Burei karta från år 1626; se Lönborg Upl. fornm.-för. tidskr.
band V.
Sv. landsm. XX. 6.
2
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Holmberg Boh. = Axel Emanuel Holmberg Bohusläns historia
Qch beskrifning, Andra upplagan .. af G. Brusewitz,
Orebro 1867.
EISH = Handlingar rörande Skandinaviens histQria.
Hårleman Dagb. =- Carl Hårleman Dag-Bok Ofwer En ifrån
Stockholm . gjord Resa Ar 1749; del 2, Stockholm 1749
—1753.
Höjer = M. Höjer Konungariket Sverige, en topografisk-statistisk
beskrifning, Stockholm, I 1875, II 1881, III 1883.
IF =- Indogermanische Forschungen, Zeitschrift tär indogermanische Sprach- und Altertumskunde herausgegeben von Karl
Brugmann und Wilhelm Streitberg.
Jellinghaus Westfäl. ortsn. = Die westfälischen Ortsnamen nach
ihren. Grundwörtern von II. Jellinghaus, Kiel u. Leipzig 1902.
Karsten Osterb. ortn. = Osterbottniska ortnamn, Språkhistorisk
och etnografisk undersökning, af T. E. Karsten, I, Helsingfors 1906.
KZ = Zeitschrift ftir vergleichende Sprachforschung auf dem
Gebiete der indogermanischen Sprachen, begriindet von
A. Kuhn.
Landtm.-cont. karta 1781 = Charta öfwer Elfsborgs . . Höfdingedöme, utgifven år 1781 af Kongl. Landtmäteri Contoiret.
Landtm.-cont. karta 1788 = Charta öfwer Kronobergs och Blekingens Höfdingedömen . utgifven af Landtmäterie Contoir, år 1788.
Lex. = Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, Stockholm, I 1859, II 1860, III 1862, IV 1863, V 1864,
VI 1865, VII (förra afd.) 1866, .(senare afd.) 1868.
Lignell Dal = A. Lignell Beskrifmng öfver Grefskapet Dal, I
Stockholm 1851, II därs. 1852.
Lindskog -= P. E. Lindskog Försök till en kort beskrifning om
Skara Stift, Skara, I 1811, II 1813, III, IV 1814, V 1816.
Ljungström Väne = Wäne härad samt staden Wenersborg beskrifna af Clas .Joh. Ljungström, Stockholm 1884.
Ahs och Wedens härader samt staden Borås
Ljungström Åhs
beskrifna af Clas Joh. Ljungström, Stockholm 1865.
Lohmeyer D. flussn. = Th. Lohmeyer Beiträge zur Etymologie
deutscher Flussnamen, Göttingen 1881.
Lotter = Diverse kartor öfver svenska landskap, enl. uppgift
af en fackman från o. 1750, tryckta hos »Fratres Lotterus».
Lundgr(en) Hednisk tro = M. F. Lundgren Spår af hednisk tro
och kult i fornsvenska personnamn, Upsala 1880 (= Ups.
univ. årsskr. 1880. Filos., språkvet. o. hist. vet. IV).
Lundgr(en) Personn. på -ing = M. F. Lundgren Om fornsvenska
personnamn på -ing och -ung, Stockholm 1886.
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Lundgr(e9) Språkl. int. = M. F. Lundgren Språkliga intyg om
hednisk gudatro i Sverge, Göteborg 1878.
Sveriges karta tiden till omkring
Lönborg Sveriges karta
1850 af Sven Lönborg, Uppsala 1903.
Marelius Karta 1774 = Charta Som wisar belägenheten af . .
Siöar och Strömmar (o. s. v.), af Nils Marelius.
Marelius Karta 1780 = Charta öfwer Skaraborgs. . Höfdingedöme . Utgifwen år 1780 af Nils Marelius.
Middendorff Aeng. flurn. = Altenglisches Flurnamenbuch von
Dr Heinrich Middendorff, Halle 1902.
Nora bergs]. = Försök tu l en Beskrifning Öfwer Nora och Lindes Bergslagers Fögderi, Orebro 1791.
NGL = Norges gamle love indtil 1387, udg. ved Gustav Storm
og Ebbe Hertzberg.
Nordlander Ångerm. fiskev. = Norrländska samlingar I. Ångermanländska fiskevatten på 1500-talet . . af Johan Nordlander, Stockholm 1892.
Palmquist = P. E. Palmquist Beskrifning öfver Botkyrka socken,
Stockholm 1878.
F. V. Radloff Beskrifning öfver norra delen af StockRadloff
holms län, Upsala, I 1804, II 1805.
Rogberg o. Ruda = Historisk Beskrifning Om Småland. Författad Af . . Samuel Rogberg . ; Widare utförd Af. . Eric
Ruda, Carlscrona 1770.
Rygh (resp. Bugge-Rygh) Elven. = Norske Elvenavne samlede
af 0. Rygh, . . udgivne . . af K. Rygh, Kristiania 1904
(arbetet utkom först efter tryckningen af ss. 1-300).
Rygh NG =- 0. Rygh Norske Gaardnavne, Forord og Indledning
(= NG indl.), 1—III, IV. 1, 2, VIII, XIV, XV, XVI, Kristiania 1897-1905.
Rygh Personn. = 0. Rygh Gamle Personnavne i norske Stedsnavne, Kristiania 1901.
Rygh Stud. = 0. Rygh Norske Fjordnavne, i Sproglig-historiske Studier tilegnede Prof. C. R. Unger, Kristiania 1896.
Rz = Svenskt Dialekt-lexikon af Johan Ernst Rietz, Malmö
1867.
Rääf, Rääf Ydre = Leonard Fr. Rääf Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Y dre härad i Östergötland,
I Linköping 1856, II Orebro 1859, V Norrköping 1875.
Salvius Up!. = Beskrifning öfver Sveriget, Första Tomen om
Upland, af Lars Salvius, Sthlm 17411.
Sax&t Sv. bosättn. hist. i Finl. = Språkliga bidrag till den
svenska bosättningens hist. i Finland af Rolf Sax&i, Helsingfors 1905.
1) Använd fr. o. m. bokst. T samt för tilläggen.
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SD = Svenskt Diplomatarium, utgifvet af I. G. Liljegren (I—II),
af B. E. Hildebrand (III—V), utgifvet af riks-archivet genom Emil Hildebrand (VI. 1).
SD N8 = Svenskt Diplomatarium från och med år 1401, utgiftet af riks-archivet genom Carl Silfverstolpe.
SGU = Sveriges geologiska undersökning, Serierna Aa, Ab
o. s. V.
Sidenbladh = K. Sidenbladh Sveriges härads- och sockennamn,
Stockholm 1873.
Sjöborg = N. H. Sjöborg Blekings Historia och Beskrifning, Sednare Delen, Lund 1793.
Sköldberg = P. B. Sköldberg Beskrifning öfver Skandinaviska
halfön, Stockholm 1846.
Smål. beskr. = Smålands beskrifning, ()paginerat bihang till
Nya Wexiöbladet 1897 (ej att förväxla med Wieselgren
nedan).
SR? = Svenska riks-archivets pergamentsbref från och med år
1351, 1—III, Stockholm 1866-1872.
Styffe Bidr. = Bidrag till Skandinaviens Historia ur utländska
arkiver, samlade och utgifna af C. G. Styffe, Stockholm
1859-84.
Styffe Unionst., Un. = C. G. Styffe Skandinavien under Unionstiden, Stockholm 1867.
Styffe Un.2 = samma arbete, 2 uppl., Stockholm 1880.
Sudermanl. (karta) 1625 = Svdermanlandt new. Deliniert vnd
in Die Mappa gebracht durch Kraill von Bemebergh . .
Anno 1625.
Sv. postortlex. = Svenskt postortlexikon, utarbetadt på föranstaltande af Kungl. Generalpoststyrelsen, Stockholm 1894.
Tham Link. = W. Tham Beskrifning öfver Linköpings län,
Stockholm 1854.
Tham Nyk. = W. Tham Beskrifning öfver Nyköpings län,
Stockholm 1852.
Tham Sthlm = W. Tham Beskrifning öfver Stockholms län,
Stockholm 1850.
Tham Ups. = W. Tham Beskrifning öfver Upsala län, Stockholm 1850.
Tham Vest. = W. Tham Beskrifning öfver Westerås län, Stockholm 1849.
Tham Oreb. = W. Tham Beskrifning öfver Örebro län, Stockholm 1849.
Torp Studier, Stud., se Rygh Stud.
Tuneld = E. Tuneld Inledning til Geographien, Stockholm 1741.
= Geographie Ofver. Swerige, 6:te uppl., (I.) 1, Sthlm
1785, 2 därst. 1786, 3 därst. 1787; (II.) 5 därst. 1790, 6 därst.
1791; (III.) 7-8 därst. 1792, (IV.) 9-10 därst. 1792.
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= Erik Tunelds Geografi öfver Konungariket Sverige,
8:de uppl., Sthlm, 1, 1827; 2, 1828; 3: 1, 1831; 3: 2, 1832;
4, 1833.
Vadst. kl. jordeb. = Vadstena klosters jordebok 1500 jemte
tillägg ur klostrets äldre jordeböcker utg. af Kongl. sand.
f. utg. af handskr. rörande Skandinaviens historia genom
Carl Silfverstolpe, Stockholm 1897-98 (Historiska handlingar 16 n:o 1).
Widegren = P. D. Widegren Försök till en ny beskrifning
öfver Östergöthland, I, II, Linköping 1817, 1829.
Wieselgren
P. Wieselgren Ny Smålands Beskrifning inskränkt
till Wexiö Stift; I Wexiö 1844-1845; II därst., företalet
daterat 1846 (de båda delarna ha fortlöpande paginering);
III därst. 1846.
ZfdA = Zeitschrift för deutsches Altertum.
ZfdPh = Zeitschrift för deutsche Philologie.
CEdman Chor. Bahus. = J. CEdman Chorographia Bahusiensis
Thet är BabusLäns Beskrifning, Stockholm 1746.
Öller, J. J., Beskrifning öfwer Jemshögs Sochn i Blekinge,
Wexiö 1800.

Meddelare'.
Af mina meddelare har jag att i första rummet nämna
några, som lemnat mig uppgifter om sjönamn ock sjöars naturbeskaffenhet från ett större område:
Grip, E., fil. d:r, Uppsala,
Hoppe, Otto, medlem af Svenska akademiens ordboks-

redaktion, Lund,
Kallsteniu.s, G., docent, Uppsala.
Ejöllerström, P. A., stadskomminister, Borås.
Kruuse, Erik, fil. kand., Uppsala.
Lindstån, Carl, fil, kand., komminister, Tånnö.
Noreen, A., professor, Uppsala.
Wadstein, E., professor, Göteborg.
Westholm, G. A., V. Fernebo.

Vidare ber jag att för lemnade upplysningar eller på annat
sätt visat intresse för mitt arbete få frambära min tacksamhet
till följande härrar:
Alborg, 0., Tidersrum.
Aln, Jakob, Holma o. Horn.
Andersson, A. E., komminister,

Forssa, Vadsbro.

Andersson, A. J., kyrkoherde,

Hjulsj ö.

J., komminister,
Yxnerum.
Andreasson, 0., kyrkoherde,
Stafnäs, N. Fjöle.
Andersson,

kyrkoherde,
Hyena.
Andree, T., fil. stud., Hyena.
Annell, J. A., kyrkoherde, Ringarum.
Amman, P. A., kyrkoherde,
Tryserum.
Arne, B., kamrer, Linköping.
Beckman, C., .kyrkoherde,
Grebo.

Andrw, A. J.,

1) Uppgifter om de meddelares titlar eller yrken, som varit mig
personligen obekanta, har jag i allmänhet anfört endast i de fall, där
de själfva lemnat sådana; sedermera inträffade ändringar i nämnda afseende har jag endast undantagsvis kunnat taga hänsyn till.
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Begkström, C. G., kyrkoherde,
Aker.
Båen, P. J., kyrkoherde, Sätila.
Berg, Sven, e. o. bibl.-amanuens,
Lund.
Bergius, C. Y., v. pastor, Lid.
Bergström, E., kyrkoherde,
Odensvi.
Bjerner, N., kap.-predikant,
Bogen.
Bjekman, J. A., kyrkoherde,
Ardala prästgård.
Blomberg, 0. G., Dunker.
Brate, E., lektor, Stockholm.
Bredenberg, A., kyrkoherde,
Vire stad.
Broman, A., kyrkoherde, Vist.
Bromander, C. W., v. pastor,
Karlskoga.
Brunerona, G., kyrkoherde,
Lohärad.
Callmander, w., prost, Lerbäck.
Carlquist, A. G., kyrkoherde,
Edsleskog.
Carlson, Fr., pastor, Borgvik.
Carlsson, C. A., kyrkoherde,
Kristbärg.
Carlsson, C. 0., kyrkoherde,
Burseryd.
Carlsson, 0., pastor, Mörlunda.
Chtstiansson, G., v. pastor,
0. Vingåker.
Claösson, J. G., kyrkoherde,
Bollebygd.
Dahl, G. A., Odensviholm.
Dahlgren, L. P., komminister
o. v. pastor, Enåker.
Danielsson, H., p. 1., Skedvi.
Danielsson, N., kontraktsprost,
Kärda.
Edrån, J. F., kyrkoherde, Horn.
Edström J. A., komminister,
H auri da.
Ek, Hj., kyrkoherde, Asarum.
Ekeroth, A. G., pastor, Näfverstad.
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Eklund, C. A. Gunnilbo.
Ekman, S., Adelöf.
Ekstedt, C. A., p. 1., Skee.
Ekstrand, C., kyrkoherde, Annerstad.
Ekström, S., v. • pastor, Sköllersta.
Elfstrand, D., fil. kand., Gefle.
Elgqvist, G. R., kyrkoherde,
Långasjö.
Erdman, A., professor, Uppsala.
Eriksson, K. 0., kyrkoherde,
Skillingaryd.
Fellenius, H., kontraktsprost,
Grofsta.
Fjellander, R., komminister,
Oljehult.
Flammån, 0. A., pastor, Lunda.
Forssander, A., kyrkoherde,
Vårdinge.
Forssman, A., fil. d:r, prost,
Huddinge.
Fredriksson, Fr., kyrkoherde,
Kila.
Frykman, 0., kyrkoherde, Ekshärad.
Fåhreeus, Fr., fil. d:r, kontraktsprost, Ramnäs.
Garfv6, A., komminister, Fellingsbro.
Gerdelius, J., Bromma.
Grandin, C. R., p. l., Hölö.
Graneli, A., Risinge.
Grevelius, A. I., pastor, Höreda.
Grönqvist, G., v. pastor, Vissefjärda.
Göthlin, A., komminister, Surahammar.
Hadders, C. F., pastor, Villstad.
Hagelberg, H., stud., Hofmantorp.
Hagson, K. A., lärovärksadjunkt, Linköping.
Hagström, K. A., kyrkoherde,
Botkyrka, Tumba.
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Hallström, C. A., kontrakts-

prost, Floda.
Huselberg, C. G., kyrkoherde,
Ortomta.
Hasselrot, C. R., kyrkoherde,
Långared.
Heden, K., p. 1., Össebygarn.
Hedren, E., komminister, Frykerud.
Helin, J. P., kyrkoherde, Kullerstad, Skärblacka.
Hellberg, Carl, kyrkoherde,
Am bj ö rnarp.
Hermelin, E. IL, Vallsnäs.
Hjertberg, G., kyrkoherde,
Kittelstad.
Hofberg, A., komminister,
Malmköping.
Holm, K., komminister, Aneboda, Lamhult.
Holmqvist, P. M. F., kyrkoherde, Björsäter.
Hultgren, G. M., komminister,
N. Ullerud.
Jacobi, L., komminister, Bråsäter.
Jacobsson, A., kyrkoherde,
Skedevi, Hagaryd.
Jakobsson.-Ekvall, 8., komminister, Arila.
Janson, P. M., komminister,
Stj ärnor p .
Johansson, A., komminister,
Ukna.
Johansson, 0. F., komminister,
Töcksmark, Töcksfors.
Johnson, J. P. , Täby.
Jonsson, C., Miklinta.
Julin, J. Th., kyrkoherde,
Ekeby.
Julin, P. E., v. pastor, Bälinge.
Kallande; P. N., kyrkoherde,
Säby.
Karlsson, K. A., v. pastor,
Eks härad.

XX.

Keyland, N., fil. kand., Magne-

skog.
Kihlgren, W., kyrkoherde, Öst-

mark.
Kinnander, I., prost, Härads-

hammar.
komminister,
Härja.
Kronsjö, 0., kyrkoherde, Jämshög.
Kullenberg, W., p. I., Göteryd.
Ku.mlin, A. A., p. I., Aker.
Lagergren, C. A., kyrkoherde,
Regna.
Laggrgren, C. H., v. pastor.
0. Vingåker.
Landelius, J., kyrkoherde, Ulrika.
Landgren, C. J., Mellöss.
Lapdström, M., kyrkoherde,
Asbo.
Larsson, R., fil. d:r, rektor,
Skara (förut Orebro).
Laurell, J., kyrkoherde, Skredsvik.
Liden, E., professor, Göteborg.
Lignell, T. E., kyrkoherde,.
Eda.
Lind, A. H. B., kontraktsprost,
Fagerhult.
Lindblad, C., v. pastor, Stankärr.
Lindblad, G. A., p. I., Femsjö.
Lindblom, W., Fresta.
Linde, J. P., kyrkoherde,
Krokek.
Lindskog, 0., kyrkoherde,
Frändefors.
Lindstam, J. M., kyrkoherde,
vittaryd.
Lundberg, B., Älgarås.
Lundberg, C., kyrkoherde, Bä•låge, Bogsta.
Lundborg, G.,• komminister,.
Oppeby.

Kjällgren, K.,
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Lundborg, G. R., kontraktsprost, V. Eneby, Kisa.
Lundell, J. A., professor, Uppsala.
Lundgren, J., v. pastor, Visnu ni.
Lundqvist, A., kyrkoherde,
Stjärn h of.
Låftman, E., fil. kand., Ramsbärg.
Löfgren, J. A., kyrkoherde,
V. Emtervik.
Löfvander, C., kyrkoherde,
Hållnäs.
Lönngren, A., kyrkoherde, Unna ryd.
Magni, C., kyrkoherde, Lönnebärga.
Manneberg, C. G:son, komminister, Ingatorp.
Meurling, Ch., pastor, Kristdala.
Moberg, G., v. pastor, Grythyttan.
Moberg, P., Vallhalla.
Nelson, T.E., v. pastor, Odensvi.
Nieklason, C. N., komminister,
Näsby.
Nilsson, K. N., kyrkoherde,
Virserum.
Nileeus, E. F., v. pastor, Ör.
Nordenson, J., Sunne.
Nothin, J., kyrkoherde, Fryeled.
Nyberg, A. E., komminister,
Loeknevi.
Nylen E. G., kyrkoherde, Gunnarskog.
'
Nyren, J., v. pastor. Dalby.
Nyren, J. G., kyrkoherde,
Kvillinge.
Nyström, A. L., p. 1., Hällestad.
Nyström, Ludv., teol. d:r, kontraktsprost, Rasbo.
Olsson, A., komminister, Långs erud.
Sv. landsm. XX. 6.
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Oseen, 0., v. pastor, S. Hestra.
Palin, P., Torsby.
Palin, S. G., p. 1., Västervik.
Palmer, J. A., kyrkoherde,
Bj örklin ge.
Pastorsexpeditionen(resp.-ämbetet) i Borås, Frödinge, Gunnilbo, Gåsinge, Nora, Skederid, Torsby, Tving, Osteråker.
Peterzen, A., v. pastor, Holmedal.
Pettersson, A. A., v. pastor,
Vårdnäs.
Ramström, P. E., kyrkoherde,
Järnboås.
Rosengren, E., komminister,
Burseryd.
Rudberg, A., prost, Lugnås.
Rudberg, E., kontraktsprost,
Vånga.
Rudbäck, Sv. G., kyrkoherde,
Od.
Rune, A., komminister, Grafva.
Sahlgren, A., kyrkoherde, Skagers hult.
Salander, J. A., organist, Nosslinge.
Samuelsson, J., kyrkoherde,
Ski nnskattebärg.
Sandell, G. E., komminister,
Fårhult.
Sandelius, D. L., kyrkoherde,
Finnerödja.
Sandgren, S. J., kyrkoherde,
Tived.
Sellden, G., kyrkoherde, Gräsmark.
Sillen, G. D., pastor, Sillerud.
Sivert, Hj., Högfors.
Skoglund, P. J., v. pastor,
Alingsås.
Stenbeck, C., v. pastor, L.
Mellösa.
Stenhammar, E. H. T., kyrkoherde, Vreta kloster.
3
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kyrkoherde,
Kyrkhult.
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Etudes sur les noms de lacs suklois par E. HELLQUIST, prof.
agr4
l'univ. de Gothembourg.
Noms de lacs expliqtAs, en ordre alphabaique.
La formation des noms de lacs suklois.
La signification des noms.
Noms de fermes, de villages et de montagnes composU ou
fornAs de noms de lacs.
AntiquW et distribution gkgraphique des noms.
Addenda et corrigenda. Abbr&viations (sources littéraires).
Liste des personnes qui ont communiqué des informations.
Les recherches comprennent les noms de lacs de la Suede meridionale (rUppland, le Västmanland et le Värmland y compris) qui n e sont pas
composes avec les appellatifs -sjö (lac), -vattnet (eau), -tjärn (etang)
et d'autres mots encore en usage et dont la signification est claire.
Cependant, on y traite aussi de ces noms composes, quand, pour quelque
raison, cela a paru utile.
Dans la le partie de fouvrage, partie etymologique, on commence
chaque article en donnant la prononciation du nom, dans le parler local,
les formes ecrites anciennes et modernes, noms de fermes et de villages
se rattachant au nom du lac traite. Tandis que dans les anciens documents les noms de lacs sont assez rares, des noms apparentes de fermes
et de villages sont frequents et aident bien souvent å etablir le
nom v.sued. du lac (p. ex. Bellesnäs : *Beellir). Les noms de beaucoup de lacs sont decluits de noms de fieuves; alors c'est le nom du
fieuve dont il faut chercher l'origine. Ainsi on voit bien p. ex. que
*Aspolanger se rattache å Asps, Selången, v.sued. Sidholanger
å Sidha, v.sued. Seevulanger å Sa3va (langer
Nätterhöfden.
Nättrabyån, Sillhöfden. å Silleån (-höfde u chef », origine), Växaren å Vaxa, Ämpnisholm å Ämån etc.

ij
La 2e partie resume les typ es morphologiques. II y a des noms
cle lacs formes sans suffixe. Les suffixes les plus usites sont: -jr (d'ofi
en sned. mod. -aren et -en, avec l'art. defin.), -nir (d'ofi sont issus
de la måme maniere en sued. mod. des noms en -naren et -non),
—ing, -ung, -k; moins usites: -ian (de la langue scand. prim.), -1-,
-m-, -n-, -s-, -str-, -d-, -t. Un suffixe -gh- (> j ou apres consonne sourde k) n'a guere existe; l oii l'on croirait en avoir, les noms
sont deduits d'adj. en -ug, -ig, p. ex. Gorjen 'le boueux', Gröcken
le pierreux' d'adj. gorugher, *grYtugher.
Souvent un nom compose a ete remplace par un nom derive, p. ex.
Finnsjön par Finningen, Hipsio par Hissingen. Par contre beaucoup de noms simples ont disparu, et å leur place on emploie des
composes, p. ex. Mjälksjön au lieu de Mjälken.
Bon nombre de noms de lacs ont change leur forme (quelquefois peut-åtro l'etymologie populaire y est melee). En general, c'est un
ancien nom simple qui est remplace par nu nom compose, dans lequel
rentre le nom de quelque ferme ou village situe pres du lac.
Les noms de lacs n'ont pas d'article defini avant le XVe siecle.
II y a måme des contrees ou ron ne connait pas meme de notre temps
de noms de laes avec l'article defini.
Dans la 3e partie est donne im apercu des significations des
noms. Au fond des noms il y a en general un mot qui designe: un
animal, une plante, quelque sorte de pierre ou de rocher; de la bom;
quelque metal; ile, montagne, pre, brilis, terrain habite, limite, caverne;
etang, eau; quelque etre mythique; quelque nom de personne, de lieu,
de riviere; quelque partie du corps humain; quelque outil, arme, poutre;
quelque corps celeste; brouillard, tenebres, ecume; bruit (tres souvent);
grand, petit, droit, courbe, plat; quelque couleur (tres souvent); beau,
commode, vilain, dangereux, tranquille; profond, bas, plein, froid ou
chaud; disposition locale, ordre, nombre; jour de la semaine; nourriture,
boisson; bateau, chemin.
Les qualites, attribuees par ces denominations aux lacs, sont surtorrt: etendue, forma, nature de la surface, aspect, temperament, le
caractere des rivages, du fond, de l'eau. Beaucoup de noms sont formes
par opposition it d'autres noms.
Les noms de fermes et de villages qui sont formes, par derivation
ou par composition, de noms de lacs sont nombreux (4° partie). Le
plus souvent se rencontrent des noms composes avec: -boda, -hult,
-måla, -näs, -rum, -ryd, -skog, -säter, -torp, -ås, -ö. Les noms
de ferme n'ont pas d'article, tandis qu'aux noms identiques de lacs on
a ajoute å une epoque recente l'article.
La plupart des noms datent de l'antiquite (5e partie). Il n'y a pas,
cependant, de nom qu'il soit necessaire d'attribuer å une lang,ue nonindoeurop. Tres vieux sont les noms Vänern, Vättern, Mjörn
<: *meru- 'mer'), Jälmaren; parmi les noms de fleuves: Strö (Stro-

Iii
'ängen) = ser. srava, lit. srove. A des temps recules remontent
quelques noms de lacs et de fleuves å vocalisme different (« ablaut
On juge de råge approximatif des noms d'apres les suffixes: å une
epoque prelitteraire (avant le X° siecle) remontent les suffixes -jr-, -n-,
-k-, -m-, -r-, -s-,
-t-; d'apres råge des noms de fermes et de
villages, datant du moyen åge ou des temps anterieurs, qui entrent
dans la formation des norna de lacs (norna formes avec -hem, -ryd etc.);
ou enfin d'apres les categories do substantifs, que ron trouve dans les
noms de lacs: noms mythiques (p. ex. Tyr), tronas de personnes, noms
empruntes etc.
Quelques groupes de noms ne se trouvent que dans des limites
geographiques assez restreintes, sur un territoire dont runite ethnographique ressort souvent dgå, d'autres faits. Il y a p. ex. une certaine
ressernblance, aussi quant aux noms de lacs, entre les deux provinces
d'Ostrogothie et de Vestrogothie. Divers noms sont communs å la Norvege,
au Värmland et å quelques parties du Västmanland; d'autres sont communs
å la Norvege, au Dalsland et å la Vestrogothie; d'autres encore sont
communs aux provinces de Bleking et de Småland, å rUppland et le
Södermanland, å rUppland et le Gästrikland. Aux noms si repandus qui
contiennent skir-, skär- correspondent en Dalsland, Bohuslän, Värmland, quelques parties du Västmanland, Dalarne, Norrland et Norvege des
noms contenant ljus-, lys-. Le suffixe -ung appartient surtout årouest,
-ing å rest de la Snåle. Le nom du dieu Tir se trouve, comme element fondamental de noms de lacs, surtout en Nericie pres de Tiveden.
Entre les noms de lacs de la Stred° et de la Norvege il y a tres
souvent une parfaite correspondance.
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