
H. 119 fr. början. 

ARCHIVES DES TRADITIONS POPULAIRES SUEDOISES 
1912 (Livs. 119) 

SVENSKA 

LANDSMÅL 
OCK 

SVENSKT FOLKLIV 

TIDSKRIFT UTGIVEN PÅ UPPDRAG AV 

LANDSMÅLSFÖRENINGARNA I UPPSALA, HELSINGFORS OCK LUND 

GENOM 

J. A. LUNDELL 

1912 	 H. 5 

INNEHÅLL: 

H. GEIJER, Ortnamnens undersökning ock reglering. 

STOCKHOLM 
P. A. NORSTEDT & SÖNER 

Boklådspris för årgången kr. 5,25. 
Pris för detta häfte 3 kr. 



Tidskriftens utgivare: 

Professor J. A. LUNDELL i Uppsala 
med biträde av 

Prof. L. F. LÄFFLER ock Prof. A. G-. NOREEN för Uppsala 
Prof. HUGO PIPPING ock Prof. Q. F. HULTMAN för Helsingfors 

Prof. A. KOCK ock Bibliotekarien A. MALM för Lund. 

Årg. 1904: 25 år — en återblick ock en blick framåt. 
BORE, Tidsbilder från det forna Gellivare. 
SVENSEN, Ordspråk ock talesätt. 
TORBIÖRNSSON, Om f- ock C-ljuden i mellersta Halland. 
JOHNSSON, Sägner från östra Göinge. 
Seder ock bruk från olika landskap. 
Visor nr 1-20. 

Bilagor: 	HELLQUIST, Svenska sjönamn s. 131-418 (XX. 1). 
WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 309-404 (VIII. 3). 
Kong'. Bibliotekets visbok i 8:o, s. 1-80 (Bih. III. 2). 

Ärg. 1905: BOHLIN, Dansmusik. 
CRAMER, En gottländsk postfärd 1830. 
RANCKEN-VEFVAR, Djursagor från Österbotten. 
CAPPELIN, Fastlagsgillet. 
LJUNGGREN, Östsv. böna badda. 
HELLQUIST, Ydre härads gårdnamn. 
BUERGEL, Det moderna isländska ljudsystemet, 

Bilagor: 	FEILBERG, Bro-brille-legen (XII. 4). 
LANDTMANSON, Västgötamålets 1- ock r-ljud (B. 1). 
HELLQUIST, Sjönamn 1, s. 419-610; II, s. 3-34 (XX: 

1-2) 
OLAUS PETRI NIURENIUS, Lappland (XVII. 4). 
NICOLAI LUNDII Descriptio Lapponim (XVII. 5) 

Årg. 1906: NYBLIN, Staffanssjungning. 
KJELLIN, Predikodeklamation. 
JOHNSSON, En svartkonstbok från ö. Göinge. 
KULLANDER, Samtal på Västgötamål. 
KALLSTENIUS, Tillägg o. rättelser till »Värml. bårg-

slagsmålets ljudlära. 



SVENSKA LANDSMÅL OCK SVENSKT FOLKLIV. B. 7. 
ARCHIVES DES TRADITIONS POPUL AIRES SUEDOISES. B. 7. 

ORTNA1VINE:\ S 

UNDERSÖKNING OCK REGLERING 

ETT BIDRAG TILL UTREDNING AV FRÅGAN OM 
NAMNREGLERINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR OCK MÅL 

AV 

HERMAN GEIJER 

STOCKHOLM 
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 

1912 
[121532] 



• 

• 
^ 4f•>/:. 	14 



Förord. 

Föreliggande skrift har framgått ur en omarbetning ock ut 
vidgning av ett föredrag om »Kartornas ortnamn», hållet vid 
Kartografiska Sällskapets i Stockholm sammanträde den 10 
februari 1911. Under den diskussion, som följde på föredraget, 
framställdes flera synpunkter ock upplysningar, som jag vid om-
arbetningen sökt tillgodogöra mig. Även före ock efter detta 
tillfälle har jag från flera häll fått mottaga värdefulla upplys-
ningar. De som sålunda på ett eller annat sätt befordrat eller 
underlättat mitt arbete, ha varit flere, än att de alla här skulle 
kunna nämnas;„ dock anser jag mig särskilt böra med tack-
samhet nämna Overstelöjtnanten m. m. A. fl. BYSTRÖM; Arbets-
chefen för Ekonomiska kartvärket, ingeniör II. M. E. HELLBERG; 
Byråingeniören i Lantmäteristyrelsen V. B. HOLMBÄCK; Docenten 
B. EIESSELMAN, vilken ställt till mitt förfogande sina anteck-
ningar från de resor, han företagit såsom undersökare av ort-
namnen inom Färentuna härad samt inom den östra tredjedelen 
av Indalsbladet av Generalstabens karta; Fil. lic. T. ERICSSON 
vars anteckningar över Sävstaholm sbl ad ets ortnamn, dem han under-
sökt, jag likaledes fått begagna; samt, ej minst, Kartografiska 
sällskapets ordförande, fil. dr T. RUBIN, från vilken initiativet 
till föredragets hållande utgick. 

Ansvaret för det sätt, varpå meddelade upplysningar här 
använts, liksom naturligtvis även ansvaret för här uttalade åsik-
ter ock omdömen faller ensamt på författaren. I det väsentliga 
är hans ståndpunkt här densamma som i föredraget, ehuru grund-
liga modifikationer i åtskilligt egt rum, beroende dels på de 
upplysningar jag mottagit av andra, dels ock än mer därpå att 
jag efter föredraget betydligt utvidgat materialet. Vad här fram-
ställes, uppträder dock ingalunda med anspråk på att uttömmande 
utreda hela frågan. Det jag närmast sökt åstadkomma har 
huvudsakligen varit en kritik av K. Ortnamnskommitténs värk-
samhet i tvänne avseenden, nämligen dels kommitténs namn-
regleringsåtgärder, dels kommitténs organisering av de pågående 

1-121532. Sv. landsmål. Geijer. 
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undersökningarna, varjämte jag även velat något diskutera vissa 
principfrågor samt sådana positiva åtgärder, som synas kunna 
komma i fråga. I sistnämnda avseende har jag framhållit vissa 
önskemål, men avhållit mig från att närmare ingå på frågorna, 
i vilken mån ock på vilket sätt dessa skulle kunna förvärkligas. 

Den negativa, kritiska delen av uppgiften har jag sökt taga 
grundligare. Måhända skall jag j detta avseende synas ha efter-
strävat alltför stor grundlighet. Aven för egen del har jag under 
utarbetandet känt en viss tvekan om var gränsen lämpligen 
borde dragas. Skola emellertid namnregleringsfrågor alls disku-
teras med vidsträcktare syfte än att blott i särskilda fall plädera 
för särskilda alternativ, blir det nödvändigt att framdraga ett 
tämligen rikhaltigt exempelmaterial samt att belysa de fram-
dragna exemplen så, att läsaren kan bilda sig ett omdöme där-
om, ock slutligen att gå tillbaka till förutsättningarna för om-
dömena ock åtgärderna. Innesluter sålunda kritiken av här 
framdragna namnregleringsåtgärder i sig ett positivt utrednings-
syfte, så sträcker sig dock detta syfte ej därhän, att de fram-
ställda exemplen ock slutsatserna skulle utgöra ett avslutat 
system, något som härvidlag torde vara synnerligen vanskligt 
att söka uppställa. Låta sig också namnregleringsprinciperna 
ej fullt systematiskt utforma, så låta de sig ej häller umbära, 
ock ett försök att bringa dem till en något högre grad av ut-
veckling synes ej innebära en fåfäng uppgift. En närmare ut-
veckling av principerna torde även vara en betingelse för en 
större fasthet i tillämpningen. Kunde här diskuterade exempel 
ock synpunkter därtill i någon mån bidraga, ha de fyllt sin 
uppgift. Upprepningar, som förekomma, av för den sakkunnige 
läsaren förut bekanta ting ha sin förklaring däri, att denna 
framställning vänder sig till även andra läsare än filologer. 

När jag inlåtit mig på frågor rörande namns etymologier, 
har detta stundom skett på ett sätt, som i ett eller annat av-
seende kan synas väl summariskt. I allmänhet har jag för be-
rörda frågor samlat ett betydligt större material, än som här 
kommer till synes. Begränsningen i framställningen har särskilt 
betingats därav, att dessa frågor falla inom gränsområden av 
det föreliggande ämnet. 

Vid första anblicken skulle det kanske kunna förefalla, som 
om denna kritik ensidigt ginge ut på att misstänkliggöra Ort-
namnskommitténs hela värksamhet i namnregleringens tjänst. 
Detta vore dock en fullständig missuppfattning. Planen för 
denna uppsats har icke givit anledning att dröja vid den stora 
mängden av fall, vari jag endast skulle kunna uttala mitt 
odelade erkännande av det sätt, varpå kommittén löst sin ofta 
ganska otacksamma uppgift. 1 själva värket befinner sig 
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den uppfattning, vartill jag kommit, ej i en så oförenlig mot 
sättning mot kommitténs egen • uppfattning, som det måhända 
stundom skulle kunna se ut. De många invändningarna ock 
anmärkningarna bero ofta på tillgång till nya upplysningar, 
som, om de stått kommittén till buds, kanske skulle lett 
kommittén till samma mening, som här uttalats. Ock om nu 
även i åtskilligt sådana meningsskiljaktigheter kunna befinnas 
föreligga, som ej så lätt låta sig övervinna, vågar jag likväl 
hysa en förhoppning, att de ej skola kunna helt undanskymma 
den meningsfrändskap, som ändock finnes. 

Uppsala den 28 april 1912. 
Herman Geijer. 





KAPITEL I. 

De svenska officiella ortnamns- 
undersökningarnas uppkomst 

ock utveckling. 
När Kungl. Ortnamnskommittén för tio år sedan tillsattes, 

uppställdes som mål för dess värksamhet att åstadkomma en 
systematisk undersökning av hela rikets ortnamn. Undersök-
ningens syfte angavs såsom ej blott vetenskapligt, utan även 
praktiskt. I sistnämnda hänseende framhölls särskilt, att den 
skulle tjäna som grundval för en allmän revision av ortnamnen 
i jordeböckerna, vilkas fullständiga förnyelse i en eller annan 
form vid denna tid planerades. 

Undersökningen av Älvsborgs läns ortnamn, som kommittén 
valde till föremål för den provundersökning., vartill dess upp-
drag till en början inskränktes, nalkas nu sin fullbordan. För 
alla länets aderton härader kommer ortnamnsutredningen att 
inom den allra närmaste framtiden föreligga fullständigt utar-
betad; för tolv härader föreligger den tryckt i värket »Ortnam nen 
i Älvsborgs län på offentligt uppdrag utgivna av Kungl. Ort-
namnskommittén», Stockholm 1906 if., det i sitt slag störst an-
lagda ortnamnsvärk som någonstädes utgivits. 

Tid efter annan ha betydande inskränkningar företagits i 
ortnamnsundersökningarnas omfattning ock grundlighet, särskilt 
då värksamheten utsträckts till nya områden. Även i sin nu-
varande reducerade form är dock kommitténs undersökning för-
enad med så mycket arbete, att dess fullföljande över hela riket 
tydligen skulle kräva en mycket lång tid. Man torde kunna 
antaga ett århundrade eller någonting dylikt. Det nära sam-
band med arbetet på jordeböckernas förnyelse, som ursprung- 
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ligen synes ha varit avsett, har ej kunnat åvägabringas. I det 
jordregister, som sedan år 1909 är under arbete ock som inom 
en snar framtid skall överallt ersätta jordeboken, upptas jorde-
bokens namnformer, sådana de befinnas, endast ortografiskt mo-
derniserade'. Kommitténs revision av de officiella namnen om-
fattar endast jordeboken i Älvsborgs län, varjämte numera mot-
svarande namnrevision pågår även inom tvänne andra län: Öre-
bro ock Värmlands. Namnrevisionen ock arbetet på jord-
registret fortskrida på skilda vägar. De olägenheter, som an-
setts vidlåda den gamla jordebokens namnskick, synas till allra 
största delen komma att kvarstå i det nya jordregistret ock 
först småningom i en ganska avlägsen framtid kunna bli före-
mål för sådana åtgärder, som utredningen — om den fortsättes 
— möjligen då kan anses påkalla. 

Emellertid har även en annan praktisk namnregleringsupp-
gift ålagts kommittén, nämligen att före utgivandet granska ort-
namn en å kartor, som utarbetas av Rikets allmänna kartvärk. 
Denna namngranskning har måst utföras på ett helt annat sätt 
än kommitténs stora arbete i ock för revisionen av jordebokens 
namn. De för kartornas räkning anbefallda ortnamnsunder-
sökningarna ha behandlats som provisoriska, på vilka andra ort-
namnsundersökningar i den större stilen sedan en gång borde 
följa. De mindre ortnamnsundersökningarna ha ännu icke orga-
niserats på sådant sätt, att detta tillfälle till vetenskaplig ma-
terialsamling ock forskning så mycket som möjligt tillvara-
tages. Ej häller har deras hittilsvarande organisation betryggat 
.en tillfredsställande lösning av den närmast föreliggande, 
praktiska uppgiften: kontrolleringen av att kartorna erhålla 
pålitliga, korrekta namn. Betänkliga brister ha yppat sig, 
ej minst på senaste tid, i den använda kontrolleringsmetodens 
Tesultat. 

Frågan, hur dessa till kartornas tjänst avsedda, mindre ort-
namnsundersökningar hälst böra ordnas, sammanhänger oupp- 

i) I anslutning till utfärdandet den 13 juni 1908 av förordning 
angående jordregister har Kungl. Maj:t «funnit godt i nåder föreskrifva. 
att vid stafning af ortnamn i jordebok, jordregister och öfriga officiella 
handlingar skola följas grunderna i sjunde upplagan af den af Svenska 
Akademien utgifna ordlistan». Sv. Författningssamling 1909, n:o 3. 
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lösligt med frågan om de större ortnamnsundersökningarnas fort-
sättning. Om värdefulla tillfällen i ej ringa utsträckning för-
spillts, under den tid de mindre undersökningarna hittils ha pågått, 
blott ordnade som provisoriska åtgärder, så är det dess ange-
lägnare, att återstående tillfällen så mycket som möjligt be-
gagnas. 

Innan jag närmare ingår på nuvarande förhållanden, torde 
en sammanfattande historik böra förutskickas. 

Närmaste impulsen gavs genom den ortnamnsundersökning. 
som tidigare företagits i Norge. Huvuddragen av den norska 
undersökningens utveckling äro följande. 

När genom lag av den 6 juni 1863 en allmän revision av 
landets »Matrikel» (jordebok) hade beslutits, framkommo under 
det mångåriga arbetet härmed från flera håll förslag att begagna 
tillfället att få rättade de många fel ock inkonsekvenser, som 
funnos i de i matrikeln upptagna gårdarnas namn, ock för detta 
ändamål tillsattes genom kungl. resolution av den 11 april 1878 
en kommitté, bestående av professorerna SOPHUS BUGGE ock OLUF 
RYGH samt prosten, ordboksförfattaren JOHAN FRITZNER. Denna 
kommittés arbeten riktades närmast på insarnlandet av uppgifter 
om namnens skriftformer i äldre tider samt deras uttalsformer 
i närvarande tid. Av skriftformerna excerperades så fullständigt 
som möjligt de älsta, d. v. s. till medeltidens slut; jordeböckers 
ock andra skriftliga källors namnformer från de följande år-
hundradena däremot endast i jämförelsevis ganska ringa ut-
sträckning. Yngsta begagnade källan är matrikelutkastet av 
1723. Alla excerpt gjordes av prof. RYGII. Uttalsuppgifterna 
insamlades av proff. BUGGE ock RYGH under resor, som dock 
ej kunde utsträckas till varje särskild bygd. De fiästa uttals-
uppgifterna ha inhämtats på exercisplatser, seminarier ock andra 
ställen, där lantfolk från större områden funnits samlade. 

När det gällde att finna praktiskt brukbara skriftformer 
för de nuvarande namnen, kom kommittén snart till den upp-
fattningen, att den borde göra till sin första regel, att så vitt 
möjligt närma dessa skriftformer till uttalet. Kommitténs grund-
läggande samlingsarbete var väsentligen avslutat 1886. Följande 
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år började tryckningen av den nya matrikeln, som förelåg färdig-
tryckt 1892. 

De insamlade upplysningarna om namnen var det däremot 
från början ej fråga om att trycka. Professor Ryan, som haft 
det huvudsakliga arbetet därmed, ordnade ock renskrev dem 
emellertid för att för framtiden göra dem tillgäng liga för forsk-
ningen. Detta hans manuskript, utgörande ett band för vart 
ock ett amt, förvaras i norska riksarkivet. Vid 1896 års stor-
ting väcktes förslag om beviljande av anslag till arbetets tryck-
ning. Medel därtill beviljades också av detta ock följande års 
storting. Sedan den för utgivningen utarbetade planen godkänts 
av Kirkedepartementet, tog utgivningen sin början 1897. Prof. 
RYGH, som ensam åtog sig detta arbete, kom pletterade därvid 
värket, särskilt därigenom att han, enligt en av departementet 
uttalad önskan, tillfogade förklaring av namnens betydelser. 
Utöver upplysningarna om namnens former ock ursprung med-
delas även en del upplysningar, som mera röra gårdarnas ock 
bygdernas historia än namnens. Så meddelas, när gårdarna, 
enligt vad som framgått ur medeltida källor, varit delade i flera 
gårdsbruk, ock likaså meddelas upplysningar om delbruk efter 
en yngre källa, dock blott en, det nyssnämnda matrikelutkastet 
av 1723. Vidare meddelas efter en jordebok (från tiden om-
kring 1600) för en del bygder, men ej för alla, gårdarnas be-
teckning som hela gårdar, halva gårdar, ödegårdar ock halva 
ödegårdar, en klassificering av deras storlek ock godhet som låg 
till grund för vissa pålagor. Vid slutet av redogörelsen för 
varje »herred» lemnas upplysningar ock utredningar om försvunna 
namn, nedlagda kyrkor m. m. Med avseende på en del av 
dessa historiska upplysningar ock utredningar uttalar prof. RYGH 
i inledningen till sitt arbete ett beklagande, att de icke voro 
fullständigare, än de äro: de grundade sig på anteckningar 
gjorda som bisak vid sidan av annat arbete. 

Under den gemensamma titeln »Norske Gaardnavne. Op-
lysninger samlede til Brug ved Matrikelens Revision. Efter 
offentlig Foranstaltning udgivne med tilfoiede Forklaringer af 
0. Rygh» ha sedan 1897 utkommit 14 band, innehållande redo-
görelser för 13 av Norges 18 amt samt en allmän inledning till 
hela värket. Efter 0. RYGHS död 1899 har arbetet fortsatts av 
flere utgivare, som vardera åtagit sig ett eller flera amt. Om- 
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fånget för varje amtsredogörelse har i medeltal uppgått till 483 
sidor, bokhandelspriset i medeltal till 2,98 kr. 

Även på andra håll hade under 1890-talet ortnamnsforsk-
ningar bedrivits, som framkallat livligt intresse hos särskilt de 
nordiska ländernas vetenskapsmän, ej blott språkforskare, utan 
även historici ock arkeologer. Vad som mäst bidrog till att 
göra denna forskningsgren så särskilt uppmärksammad, var 
kanske försöken att i ortnamnen finna ett medel till bestämmande 
av den älsta bebyggelsens ålder. Närmaste utgångspunkten för 
de mer systematiska försöken i denna riktning var JOHANNES 
C. H. R. STEENSTRUPS avhandling »Nogle Bidrag til vore Lands-
byers og Bebyggelsens Historie», tryckt i [dansk] Historisk Tids-
skrift R. 6: Bd 5 (1894-95). Utgående från att de tidigast fast 
bebyggda orterna i allmänhet även vore de för åkerbruk bäst 
belägna ock följaktligen de som haft de bästa utvecklingsmöj-
ligheterna, sökte STEENSTRUP i namnen på de största, bäst be-
lägna byarna finna språkets älsta bynamnstyper. Det krono-
logiska schema, vari han ordnade dessa bynamnstyper, upptogs 
snart med vissa modifikationer av andra ortnamnsforskare, som 
på grund av namnen sökte bestämma tiden för byars uppkomst 
ock lösa frågor rörande vägarna för den första bebyggelsens 
spridning. Därvid ha namntypsseriens första leder småningom 
skjutits allt längre tillbaka i tiden, så att t. ex. NOREEN ansett 
sig kunna datera uppkomsten av bynamn innehållande ordet 
vin till den yngre stenålder!' 1. 

Ortnamnsforskningen, som till följd av detta ock andra upp-
slag började mer ock mer sysselsätta särskilt de nordiska språk-
forskarna, riktades genom RYGHS arbete med den första syste-
matiska, fullständiga ock officiella undersökning av ett helt lands 
gårdsnamn, som företagits. Exemplet manade till efterföljd. 

1) I en uppsats med titel »Bjärke härad, ett bidrag till Väster-
götlands bebyggelsehistoria», tryckt i Sv. landsm. 1908, har S. LAMPA 
i korthet antytt några huvuddrag av STEENSTRUPS teori ock av dess 
utbildning hos efterföljande forskare. Själv synes LAMPA i åtskilligt ställa 
sig ganska skeptisk till namntypskronologien, i det han påpekar, att t. ex. 
antagandet, att de s. k. vin-namnen endast skulle tillkomma byar hörande 
till en av de älsta grupperna, ej överensstämmer med vad man av andra 
grunder kan sluta till rörande de inbördes åldersförhållandena mellan 
byarna i det av honom i detalj undersökta området. Jfr a. a. s. 39 if. 
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En på filologmötet i Kristiania år 1898 tillsatt kommitté sökte 
också värka för åstadkommande av liknande undersökningar i 
alla de nordiska länderna. Det blev emellertid ännu på länge 
endast i Sverge som något dylikt sattes i värket. Initiativet 
utgick ej, åtminstone ej direkt, från nämnda kommitté. 

1 en år 1901 till regeringen ingiven skrivelse gjorde då-
varande riksantikvarien HILDEBRAND, under hänvisning till BYGDS 
värk, underdånig framställning om tillsättande av en kommitté, 
bestående av en språkforskare, en kameralist ock en historiker, 
som tillika vore arkeolog, med uppdrag att värkställa en syste-
matisk undersökning av Sverges ortnamn. Såsom ett förberedande 
prov, avsett att läggas till grund vid uppgörandet av plan för 
hela arbetet, föreslogs en undersökning av Bohuslän, tillräckligt 
omfattande för att en revision av jordebokens namnformer med 
ledning därav skulle kunna företagas. Denna undersökning av 
Bohuslän antogs skola kunna utföras för omkring 2,500 kr. 

Med anledning härav tillsattes genom kungl. brev av den 
2 maj 1902 en kommitté, bestående av riksantikvarien HILDE-
BRAND som ordförande, dåvarande kammarrådet THULIN samt 
professor NOREEN som ledamöter, vilken kommitté sedan blivit 
känd under namnet Ortnamnskommittén. Till sekreterare antog 
kommittén fil. dr S. LAMPA. Genom nämnda kungl. brev upp-
drogs åt kommittén dels att såsom ett förberedande prov utföra 
en undersökning av namn å byar ock gårdar, ävensom å viktigare 
bärg, sjöar in. m. inom ett län eller landskap, dels att efter 
vunnen erfarenhet uppgöra plan ock kostnadsberäkning för ar-
betet i dess helhet. Såsom slutmål angavs åstadkommandet för 
Sverges del av ett arbete väsentligen motsvarande RYGHS »Norske 
Gaardnavne». Efter smärre preliminära undersökningar inom 
Bohuslän, Värmland ock Älvsborgs län, valde kommittén hösten 
1902 det sistnämnda till fält för den sålunda anbefallda prov-
undersökningen. Ett med särskild hänsyn till detta län utarbetat 
förslag till arbetsplan, tillika avsett att i huvudsak vara till-
lämpligt för hela riket, inlemnades av kommittén till regeringen 
den 9 sept. 1904. Över detta förslag infordrades utlåtande av 
Kammarkollegium, som därvid å ena sidan tillstyrkte, att en 
allmännare revision av jordeboksnamnen måtte vidtagas i sam-
band med kommitténs arbete, men å andra sidan framställde 
vissa anmärkningar mot förslaget. Särskilt kunde kollegiet ej 
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biträda detsamma därutinnan, att befogenhet att fastställa jorde-
boksnamn enligt förslaget skulle i vissa fall tillkomma kommittén 
ock ej kollegiet, som genom sin instruktion fått sig uppdraget 
att pröva ock avgöra frågor om hemmans rätta mantal samt 
om namnförändring å hemman eller lägenhet, som är i jorde-
boken upptagen. Sedan kommittén ändrat sitt förslag i huvud-
saklig överensstämmelse med kammarkollegii yrkande, blev den 
sålunda omarbetade arbetsplanen fastställd av Kungl. Maj:t den 
20 okt. 1905. 

Enligt denna arbetsplan, som är tryckt i Vitterhetsakade-
miens månadsblad 1903-05, s. 398 if., skall undersökningens 
uppgift vara dels praktisk, dels vetenskaplig. I förstnämnda 
avseende angives endast följande tvänne syften: att få felaktiga 
namnformer rättade ock att i fall av vacklan mellan flere namn 
eller namnformer få utrett, vilket som bör anses som det riktiga 
ock fastslås som ortens officiella namn. I första rummet avses 
härmed j ordeboksnamnen, med vilka förfarits på så sätt, att 
kommittén, allt efter undersökningens fortskridande, hos kammar-
kollegiet föreslagit de förändringar, tillägg ock uteslutningar, 
som kommittén ansett böra komma till stånd, varpå kollegiet 
inhämtat yttrande av vederbörande jordegare i orten. Då jord-
egarnes yttranden, som ofta händer, innehålla yrkanden i motsatt 
riktning mot de föreslagna förändringarna, remitteras de till 
kommittén, efter vars hörande kollegiet fattar beslut. Frågor 
rörande förändring av sockennamn hänskjutas till Kungl. Maj:t, 
alldenstund sockennamnen icke äro inbegripna bland de namn, 
vilkas officiella form kollegiet, enligt sin instruktion, fått sig 
uppdraget att övervaka. Beträffande s. k. naturnamn, d. v. s. 
namn på bärg, skogar, mossar, sjöar o. s. v., lemnade samma 
kungl. brev av den 20 okt. 1905 kommittén oinskränkt frihet 
att utan någons hörande upptaga de namnformer, kommittén an-
såge riktiga, ock skulle de av kommittén upptagna formerna 
uv naturnamnen såsom officiella anses ock behandlas. 

Den av Ortnamnskommittén inom Älvsborgs län utförda 
undersökningens gång har i huvudsak varit följande. För att 
vinna kännedom om ortnamnens form ock användning på ort 
ock ställe har kommittén utsänt särskilda undersökare, i regel 
studenter, som genom riktningen av sina studier ock genom 
föregående värksanihet som dialektundersökare förvärvat särskile, 
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utbildning för åtminstone en sida av denna uppgift: fonetisk 
uppteckning av namnens dialektformer. Deras uppdrag har 
gällt ej blott de i jordeboken upptagna namnen, utan även 
Övriga lägenhetsnamn samt naturnamn. Utom dialektformerna, 
som utgjorde det huvudsakliga föremålet för denna undersökning, 
skulle även namnens skriftformer i kyrkböckerna, åtminstone de 
älsta ock yngsta, antecknas. Därjämte skulle lagfarts- ock in-
teekningsböcker m. fl. handlingar genomgås samt vissa upplys-
ningar inhämtas även rörande orterna, ej blott namnen. Slut-
ligen hade undersökarne att, i den mån det utan särskild tids-
utdräkt kunde göras, insamla uppgifter rörande fornminnen ock 
fynd, något som dock i undersökningarnas fortsättning uteslutits. 

Sammanlagda reseersättningen för alla undersökarnes resor 
har uppgått till 5,109,08 kr. Då ersättningen utgått efter en 
norm av 200 kr. för månad, kan sammanlagda restiden beräknas 
till omkring 2 år ock 11 2 månad. På var ock en avl änets 221 
landssocknar kommer omkring 3112 resdag. Socknarna äro i 
allmänhet mycket små; deras areal uppgår i medeltal till 0,573 
kvadratmil. På varje kvadratmil kommer i medeltal en tid av 
omkring 6 dagar, en kostnad av 40,34 kr. Resorna utriirdes 
väsentligen under åren 1902-1905. 

Samtidigt med undersökningsresorna pågick excerperingen 
av skriftliga namnformer ur tryckta • ock otryckta källor, ett, 
arbete som tog mycket större omfattning än undersökningarna 
i orten ock som först 1909 var avslutat för Älvsborgs län. För 
medeltidskällor har excerperingen avsett fullständighet, senare 
källor ha excerperats i växlande utsträckning. I redogörelsen 
för ett av de tidigast undersökta häradena, Redvägs, uppräknas 
såsom fullständigt excerperade med avse ende på ortnamnen 
bl. a. samtliga jordeböcker, som förefinnas för tiden 1542-1726; 
i övriga hittils utgivna häradsredogörelser är det uppgivna an-
talet fullständigt excerperade j ordeböcker vida mindre, varierande 
mellan 65 ock 40. I vissa ännu icke utgivna häradsredogörelser 
är antalet ännu lägre, ned till omkring 25. Sammanlagda 
kostnaden för den källexcerpering, som ensamt för Älvsborgs 
län utförts av särskilda excerpister, har uppgått till mer än 
20,000 kr., varav största delen kommer på jordeboksexcerperingen. 
Excerperingskostnaden för länet blir dock större, därigenom att 
en del excerperingsarbete utförts icke av särskild excerpist, utan 
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av kommitténs sekreterare. Ytterligare kommer därtill-  länets 
andel i den till något över 2,000 kr. uppgående kostnaden för 
excerperingen av ortnamn ur Riksarkivets pergamentsbrev från 
medeltiden, vilken excerpering utförts i ett sammanhang för 
hela riket. 

Bearbetningen av det material, som samlats genom under-
sökningsresorna ock excerperingarna, har påbörjats, så snart 
materialet började inflyta, ock har helt nyligen avslutats vad 
beträffar länets jordeboksnamn. Endast naturnamnen inom något 
härad återstå ännu för bearbetningen. Därefter återstår att 
utarbeta den utlovade utförliga inledningen till hela värket 
»Ortnamnen i Älvsborg-s län» samt register. Dessutom återstår en 
stor del av tryckningen. Redogörelserna för tolv av länets 
aderton härader äro visserligen tryckta, men de återstående äro 
de största. Räknat efter arealen utgöra de tillsammans omkring 
60 % av hela länet. Även om det egentliga undersökningsarbetet 
inom den närmaste framtiden avslutas, måste det därför förflyta 
ytterligare några år, innan allt till denna länsundersökning 
hörande arbete är färdigt. Omfånget av de hittils tryckta 
häradsredogörelserna har i medeltal utgjort 163 sidor stor oktav; 
deras bokhandelspris är i medeltal 3,40 kr. Varje häradsredo-
görelse i det svenska ortnamnsvärket är sålunda nu ungefär 
14% dyrare än varje am tsredogörelse i det norska. Då de föl-
jande häradsredogörelserna måste bli i genomsnitt större än de 
föregående, kommer prisskillnaden i jämförelse med det norska 
värket att under fortsättningen ökas, så mycket mer som priset 
på det svenska värket höjts från 25 öre tryckarket för de första 
häftena till 40 öre tryckarket för det senaste. 

Hela kostnaden för undersökningen av Älvsborgs läns ort-
namn beräknades av kommittén år 1904 skola komma att stanna 
vid 29,000 kr., en summa som redan då var till största delen 
förbrukad. Vad undersökningen av detta län hittils har kostat, 
överskrider det dubbla. Vad undersökningsarbetet jämte be-
arbetningen skall komma att ha kostat, när värket »Ortnamnen 
i Älvsborgs län» föreligger färdigtryckt med inledning ock re-
gister, torde vara svårt att beräkna. 

Dessutom kommer sannolikt i framtiden kostnaden för tryck-
ningen, som hittils utan utgift för statsvärket bestritts av arbetets 
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förläggare, aktiebolaget Ljus, att i en eller annan form, åt-
minstone delvis, ersättas av allmänna medel, varigenom slut-
summan av alla, direkta ock indirekta kostnader för undersök-
ningen av Älvsborgs läns ortnamn måste ytterligare stegras. En 
början därtill visar sig i statsvärkspropositionen till 1912 års riks-
dag, då däri föreslås ett — numera av riksdagen beviljat — 
extra anslag å 2,955 kr. till inlösen hos aktiebolaget Ljus av 
150 exemplar av de nio första häftena av Ortnamnskommitténs 
arbete över ortnamnen i Älvsborgs län, varigenom en del av den 
förlust, förläggaren lidit å arbetet, skulle betäckas. Hela för-
lusten å de nämnda nio häftena utgjorde, enligt vad bolaget i 
en till Kungl. Maj:t ingiven skrivelse anfört, 6,074,07 kr., ock 
hela tryckningskostnaden å samma häften (sota tillsammans 
torde utgöra betydligt mindre än hälften av hela arbetet) 
10,064,13 kr. Då dessa nio häften utgöra 89 tryckark, har så-
ledes tryckningskostnaden varit 113,08 kr. arket (utom en del 
korrekturkostnader, för vilka förut särskilt anslag begärts ock 
erhållits av kommittén). År 1905, då kontraktet mellan kom-
mitten ock aktiebolaget Ljus uppgjordes, beräknades det för ett 
helt län erforderliga omfånget till i medeltal 40 tryckark. 

Såsom man kunnat vänta, har allt ifrån första gången, då 
riksdagen beviljade anslag till kommitténs arbeten, år 1905, på 
samma gång framhållits nödvändigheten av en väsentlig be-
gränsning av planen, varjämte riksdagen även gjorde det ut-
talandet, att fortsättningen av undersökningen inom andra delar 
av landet än det av kommittén undersökta Älvsborgs län syntes 
kunna ske i lämpligare form än genom kommittéarbete. 

I underdånig skrivelse av den 2 oktober 1906 gjorde kom-
mittén framställning om beviljande av anslag för utsträckande 
av dess arbete till Örebro län. Till grund för den kostnads-
beräkning, slutande på en summa av 21,000 kr., som uppgjordes 
för undersökningen av detta län, hade lagts måttstocken för den 
då reducerade jordeboksexcerperingen. Kommittén hemställde 
tillika, att alla undersökningar av ortnamn skulle bekostas av 
statsmedel, men att bearbetningen av det insamlade materialet 
skulle beräknas komma att bekostas av landstinget eller eventuellt 
av enskilda. Kostnaden för bearbetningen beräknades då till 
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omkring en tredjedel av hela kostnaden. Vid denna tid, hösten 
1906, hade redan landstinget i Örebro län beviljat ett anslag för 
ändamålet, ock därjämte hade enskilda intresserade personer till 
kommittén överlemnat eller utlovat bidrag, som tillsammans med 
landstingets anslag uppgingo till 7,100 kr. eller omkring en 
tredjedel av den beräknade totalkostnaden 21,000 kr.' De åter-
stående två tredjedelarna, 14,000 kr., beviljade 1907 års riksdag 
att utgå under åren 1908 ock 1909, under förutsättning att ovan-
nämnda bidrag från landsting ock enskilda tillskötes under åren 
1907-1912. 

Med anledning av 1907 års riksdags beslut, varigenom detta 
anslag å 14,000 kr. till undersökningar inom Örebro län bevil-
jades, samt med anledning av 1905 års riksdags ovan anförda 
uttalande, att fortsättningen av undersökningen syntes kunna 
ske i lämpligare form än kommittéarbete, beslöt Kungl. Maj:t 
den 15 november 1907 dels att på ansökan entlediga HILDEBRAND 
från uppdraget att vara ordförande i kommittén, dels att upp-
draga åt övriga ledamöter i kommittén, THULIN ock NOREEN, 
att i enlighet med den av Kungl. Maj:t den 20 oktober 1905 
gillade planen anställa den beslutade ortnamnsundersökningen 
inom Örebro län, varvid arbetets ledning ock huvudsakliga ut-
förande skulle tillkomma NOREEN, som, då han funne sådant 
nödigt, i kamerala frågor skulle ega rådföra sig med THULIN 
ock vid behov av annan sakkunnig jälp skulle hava att därom 
göra underdånig framställning. Formellt var det sålunda ej. 
kommittén, utan kommittéledamöterna THULIN ock NOREEN som 
mottogo uppdraget för Örebro län. Den största reella betydelse 
detta haft, synes vara den, att aktiebolaget Ljus, som genom 
kontrakt med Ortnamnskommittén åtagit sig att förlägga kom-
mittöns blivande arbete om Sverges ortnamn, ej genom kontraktet 
lär kunna anses förpliktigat att förlägga den under utarbetning-
varande utredningen om Orebro läns ortnamn. 

Nästa gång framställning gjordes om utsträckning av under-
sökningarna till ett nytt län, var i en av kommittén den 27 
oktober 1910 till regeringen ingiven skrivelse, vari hemställes, 

1) Till täckande av kostnaderna för undersökningen av Älvsborgs läns-
ortnamn, i den mån dessa kostnader icke täckts av statsmedel, har kommittén 
likaledes erhållit bidrag av Älvsborgs läns landsting samt av enskilda.. 
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att av 1911 års riksdag måtte äskas bl. a. 10,000 kr. till under-
s ökningar i Värmlands län. Kommittén, ur vilken numera re-
geri ngsrådet THULIN avgått ock efterträtts av notarien i kammar-
kollegiet G. HEDIN, har för detta län uppgjort en approximativ 
kostnadsberäkning, slutande på 30,000 kr. Vid denna kostnads-
beräkning har gjorts en ny inskränkning, nämligen den, att 
undersökningen av gårdars ock lägenheters namn nu skulle om-
fatta väsentligen endast dem, som finnas upptagna i jordeboken. 
Av övriga bebyggda orter anser sig kommittén endast böra med-
taga sådana som municipalsamhällen, bruk, fabriker, järnvägs-
stationer ni. fl. lägenheter, som äro i vidare kretsar kända eller 
eljes av större betydelse. Beträffande lägenhetsnamn i allmänhet 
hade kommittén funnit, att de på grund av sitt sena ursprung 
sakna större språkligt eller kulturellt intresse samt att det arbete 
de förorsakat kommittén icke medfört motsvarande nytta. I 
sammanhang med framställningen om anslag till undersökningar 
i Värmlands län hemställde därför kommittén, att Kungl. Maj:t 
täcktes ändra kommitténs är 1905 fastställda arbetsplan i så 
måtto, att i jordeböckerna ej upptagna lägenheter ej skulle göras 
till föremål för undersökning annat än i ovan angivna undan-
tagsfall, en ändring som skulle gälla även för de påbörjade 
arbetena inom Örebro län. Denna kommitténs hemställan om 
ändring i arbetsplanen bifölls av Kungl. Maj:t, ock det för Värm-
lands län begärda anslaget beviljades av riksdagen, varpå Kungl. 
Maj:t genom nådigt beslut av den 8 december 1911 uppdrog ej 
åt kommittén, men åt kommittéledamöterna NOREEN ock HEDIN 
att anställa undersökning av ortnamnen inom Värmlands län 
ock redigera redogörelse därför samt att, så vitt ske kunde, utan 
särskild kostnad för statsvärket befordra redogörelsen till trycket. 
Samtidigt med att sålunda ortnamnsundersökningar utföras inom 
Örebro ock Värmlands län, ledda av enskilda kommittémed-
lemmar, som därvid, i enlighet med sitt uppdrag, följa kom-
mittårs arbetsplan, fortfar kommittén, i vilken ny ordförande 
efter HILDEBRANDS avgång icke förordnades, att fungera för 
undersökningen av Älvsborgs läns ortnamn. För korthetens 
skull användes i denna uppsats uttrycket 'Ortnamnskommit-
tén', även när undersökningarna inom Örebro ock Värmlands 
län avses. 
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I allt övrigt, utom den ändrade bestämmelsen i frågå om 
lägenhetsnamnen, kvarstår den gamla arbetsplanen ännu oför-
ändrad, bortsett därifrån att genom kungl. brev i maj 1906 
medgivits användning i kommitténs arbete av det genom cirkulär 
av den 7 april 1906 påbjudna förändrade stavsättet. För den 
ovan omtalade inskränkningen i excerperingen har någon änd-
ring av arbetsplanens ordalydelse icke behövts, alldenstund i 
densamma ingenting närmare utsäges om den utsträckning, i 
vilken excerperingen skulle bedrivas. 

Framtiden kommer väl att småningom visa, hur mycket som 
vunnits genom de gjorda inskränkningarna. Det vill dock synas, 
som om härmed icke hela den reform vore gjord, som är av 
nöden. Att bortskärandet av lägenhetsnamnen från undersök-
ningen ej kan väntas spela någon huvudroll i företagets hela 
budget, framgår redan därav, att kommittén ej beräknat den där-
igenom uppkommande direkta besparingen högre än till omkring 
en tredjedel av kostnaden för undersökningen i orten. Samman-
lagda kostnaden för undersökningen i orten uppgick för Älvs-
borgs län till omkring 5,000 kr.' 

Såsom härovan nämndes, utför ortnamnskommitté n vid 
sidan av undersökningarna av Älvsborgs, Örebro ock Värmlands 
läns ortnamn även ett annat omfattande granskningsuppdrag, 
nämligen en revision av kartornas ortnamn. Uppkomsten ock 
organisationen av denna namnrevision är följande. 

Initiativet har utgått från chefen för Rikets allmänna kart-
värk. I en skrivelse, som år 1903 ingavs till chefen för jord-
bruksdepartementet, varunder kartvärket sorterar, hemställde 
kartvärkschefen, att i övervägande rnåtte tagas, om ock i vad 
mån samarbete kunde anordnas mellan Rikets allmänna kartvärk 
ock den kommitté, som av Kungl. Maj:t tillsatts för forskning 
angående ortnamnen i Sverge. Denna hemställan motiverades 
därmed, att det vid redigeringen av de från kartvärket utgivna 
kartor ock kartbeskrivningar ofta rådde ovisshet, huru ett svenskt, 
lapskt eller finskt namn borde stavas. 

1) Jfr s. 14 ovan. 
2-121532 Sv. landsmål. Geijer. 
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I Ortnamnskommitténs med anledning av denna skrivelse 
infordrade yttrande, avgivet den 10 december 1903, göres frågan 
till föremål för en utredning ur allmännare synpunkter. Kom-
mittén utgår ifrån att en revision före utgivningen av de på 
kartorna upptagna ortnamnen ej borde avse endast stavningen, 
ock påvisar, hurusom å vissa utgivna kartor över delar av kom-
mitténs dåtida undersökningsområde förekomme dels namn som 
i åtskilliga avseenden vore oriktiga, dels namn som avveke från 
den officiella formen ock i stället anslöte sig till den i orten 
brukliga. Ehuru kommittén måste anse, att dessa avvikelser 
från de officiella formerna till stor del vore förbättringar, fann 
kommittén det likväl ej tillkomma kartutgivare att utan veder-
börlig prövning ändra fastställda namn. Beträffande de namn, 
som saknade officiell fastställelse ock ej förekomme i tillgäng-
liga skriftliga källor, vore man hänvisad till dialektuttalet i orten; 
men för att med ledning därav kunna rätt uppteckna namnen 
fordrades, enligt kommitténs mening, särskild språkvetenskaplig 
utbildning jämte kännedom om ortens dialekt. Namnen borde 
därför före kartornas utgivning granskas från dels språkveten-
skaplig, dels kameral synpunkt, det senare för att det måtte 
tillses, att ej utan skälig anledning ändring gjordes i fastställda 
namn. Granskningen syntes kommittén lämpligen böra upp- ' 
dragas åt kommittén själv. Något hinder syntes ej föreligga 
att jämsides med det påbörjade arbetet med Älvsborgs ock Värm-
lands län jämväl bearbeta de andra län eller delar därav, över 
vilka kartor vore under utarbetande inom ekonomiska kartvärket. 
Endast för de ekonomiska kartorna ansåg nämligen kommittén 
en »fullständig» ortnamnsundersökuing avgjort erforderlig. Be-
träffande de topografiska ock de ekonomisk-topografiska kartorna 
skilde kommittén mellan dem, som utgåves i skalan 1:100000, 
ock dem, som utgåves i skalan 1:200000. I vilken utsträckning 
ortnamnsundersökningar kunde erfordras för kartorna i skalan 
1:100000, lemnade kommittén därhän, då någon nyutgivning av 
dylika kartor ej förestode under år 1904. För kartorna i skalan 
1:200000 ansåg kommittén en enklare undersökning tillräcklig 
ock föreslog härför följande tillvägagångssätt: i den mån kartorna 
hunne utarbetas, skulle å ort ock ställe de å kartorna upptagna 
namnen undersökas genom person, som egde full kännedom om 
dialektuttalet, varefter kommittén efter jämförelse med jorde- 
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boken ock efter de undersökningar, som i övrigt kunde erfordras 
beträffande särskilda av dessa namn, skulle hava att uttala sig 
om i vilken form ock med vilken stavning de borde upptagas å 
kartbladet. 

Efter det hösten 1904 en undersökning i orten utförts av 
ett kartblads, Duvedsbladets, svenska ortnamn, vilken under-
sökning syntes giva till resultat, att omkring halva antalet på 
kartan upptagna namn fått en i ett eller annat avseende oriktig 
eller olämplig form eller användning, samt att det övervägande 
flertalet (omkring 94 g) av dessa brister vore av icke ortografisk 
naturl, träffades mellan kartvärket ock Ortnamnskommittén över-
enskommelse om anordnande av en allmän ortnamnsrevision före 
kartbladens utgivning. För detta ändamål begärdes ock be-
viljades vid 1905 års lagtima riksdag ett anslag å 1,000 kr. 
att utgå å extra stat, avsett att betäcka kostnaden för namn-
granskningar å kartor under åren 1905 ock 1906. Kostnads-
beräkningen visade sig även här genast vara •  för låg, ock vid 
1906 års riksdag begärdes ett anslag å 3,000 kr. för vartdera 

I) Av de härvid som oriktiga eller olämpliga räknade namnen är 
det emellertid en del i vilka oriktigheten eller olämpligheten icke är 
oomtvistlig, vilket också, åtminstone i vissa fall, av undersökaren särskilt 
framhölls. Vidare gälla, även i fall där intet tvivel kan råda, att ej 
annat namn eller namnform hade bort väljas, en stor del av anmärk-
ningarna blott jämförelsevis mindre väsentliga drag i namnens form. 
Slutligen äro ofta de anmärkts namnformerna direkt eller indirekt häm-
tade ur lantmäterihandlingar. 'Även med hänsyn tagen till dessa om-
ständigheter torde Duvedsbladets namnbehandling dock få anses ha ut-
fallit på ett mindre lyckligt sätt, än att det skulle kunna betraktas som 
fullt representativt för förhållandena i allmänhet. — På Duvedsbladet 
i skalan 1:200000 ha de vid namnundersökningen funna misstagen icke 
rättats, beroende därpå att namnundersökningen först avslutades vid 
ungefär samma tid, då Duvedsbladets plåt blev färdiggraverad. Som 
exempel på vanställda namn å detta blad kunna nämnas några från ett 
litet område vid bladets östra kant: Hålvallen fäb. för Hållvallen fäb.; 
Hålfjället för Hållfjället; Gröplingen för Gräpplingen; Gröplingvalen 
för Gräpplingsvalen; Valknappen närmast för Valknäppen (Val-
kneppen), en mindre vanlig biform till Valknippen; Skårvalen oegent-
ligt använt för såväl Tjärndalsfjällen (särskilt väster om Dalån) som 
för den egentliga Skårvalen, i dialekten kallad Skårrvalen eller Skårs-
valen (endast öster om Dalsån). I Sv. Turistföreningens resehandbok 
N:o 10 »Jämtland och Härjedalen», 2:a uppl. s. 36, återges namnet 
Tjä,rndalsfjällen som Källdalsfjället. 
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av åren 1906 ock 1907, varvid beräknades, att 2,000 kr. årligen 
erfordrades för det topografiska ock 1,000 kr. för det ekonomiska 
kartvärket. Anslaget beviljades av riksdagen, ock genom kungl. 
brev av den 22 maj 1906 påbjöds, att före utgivningen skulle 
namnen å varje blad av de officiella kartorna genom Ortnamns-
kommitténs försorg granskas. För denna granskning, som allt-
sedan dess pågått, ha årligen avsetts 3,000 kr. av det till Ri-
kets allmänna kartvärk utgående extra anslaget. 

Den sålunda igångsatta granskningen av kartornas ortnamn 
har under åren 1905-1911 framgått över en betydlig del av 
landet. Av Generalstabens kartor ha granskats bladen Sävsta-
holm, Sollefteå 1905; Umeå, Husum, Härnösand, Brämö, Indal, 
Hotagen (bladet benämndes tidigare Kallsjön), Alanäs, Åsele 
1906; Holmö, Lövånger, Örnsköldsvik, Ljusnedal 1907; Deger-
fors, Sundsvall, Hudiksvall (större delen.) 1908; Grangärde, Björna 
1909; Leksand, Ström 1910; Mora, Bingsjö (västra hälften), 
Hudiksvall (återstående delar = de delar, som äro gemensamma 
för detta blad ock Söderhamns- resp. Alftabladen) 1911. 

För Ekonomiska kartvärket ha granskats följande kartor: av 
Stockholms län Färentuna härad 1905; Sollentuna härad, Dande-
ryds skeppslag, Värmdö skeppslag 1906; Åkers skeppslag, Frö-
tuna ock Länna skeppslag, Bro ock Vätö skeppslag 1907; Väddö 
ock Häverö skeppslag, Frösåkers härad 1908; Sotholms, Svart-
lösa, Öknebo härader 1909; av Västerås län Tuhundra härad 
1909; Snevringe, Ytter-Tjurbo, Siende härader 1910; Åkerbo, 
Skinnskattebärgs härader 1911; av Malmöhus län Luggude, 
Onsjö, Rönnebärgs, Harjagers härader 1910; Bara, Torna, Oxie, 
Skytts, Ljunits, Vemmenhögs härader 1911. 



KAPITEL II. 

örganisationen av kartornas namn-
granskning. 

utförandet motsvara de till kartornas tjänst Avsedda ort-
namnsundersökningarna ganska föga det program, som skisse-
rades i kommitténs ovan refererade skrivelse av den 10 december 
1903. Kommitténs i denna skrivelse uttalade uppfattning var 
den, att »fullständiga» undersökningar, väl väsentligen mot-
svarande den påbörjade undersökningen av Älvsborgs län, vore 
avgjort erforderliga för de ekonomiska kartorna. För de topo-
grafiska ock de ekonomisk-topografiska kartorna i skalan 1:200000, 
de enda övriga slag av kartor varom kommittén uttalade sig, 
ansågs en enklare undersökning tillräcklig, väsentligen mot-
svarande den »undersökning i orten», som utfördes i Alvsborgs 
län, ehuru den för kartorna skulle göras mindre utförlig. Den 
skulle dock kompletteras dels med en genomgående jämförelse 
med jordeboken, dels med »de undersökningar, som i övrigt 
kunde erfordras beträffande särskilda av dessa namn». 

Då likväl en till kartornas tjänst avsedd ortnamnsunder-
sökning måste utföras med en viss skyndsamhet för att kunna 
följa de kartografiska arbetenas fortgång ock ej alltför mycket 
fördröja kartornas utgivande, så kunde »fullständiga» ortnamns-
undersökningar, utförda i enlighet med kommitténs arbetsplan, 
icke komma i fråga, utan namngranskningen måste, för alla 
slag av kartor, bli av en enklare typ. Granskningen har t. o. m. 
blivit så enkel, att kommittén härutinnan torde kunna anses ha 
gått till en ny överdrift i motsatt riktning. 

De för kartornas namngranskning utförda undersökningarna 
ha väsentligen inskränkts till endast undersökningar i orten. 
De ifrågasatta kompletteringarna ha i regel fullständigt uteblivit, 
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ock vid utförandet av undersökningarna i orten har varken den 
instruktion tillämpats, som gällt för motsvarande undersöknings-
resor inom Älvsborgs län, eller någon ny instruktion utarbetats. 
De enskilde undersökarne ha utan instruktion fått utföra de till 
grund för namngranskningen å kartorna liggande undersök-
ningarna efter eget skön. Den av kommittén ursprungligen 
uppställda fordran, att undersökarne skulle ega »full kännedom 
om dialekten», har ej kunnat upprätthållas. Kommittén har 
måst nöja sig med att fordra, att undersökarne egt någon färdig-
het i användningen av landsmålsalfabetet, ock även härutinnan 
ha anspråken stundom fått ställas ganska låga, mycket lägre 
än som någonsin förekommit vid undersökningen av .Älvsborgs 
län. Någon annan preparation för undersökningsresorna än in-
hämtande av en som tillräcklig ansedd förtrogenhet med lands-
målsalfabetet, därest sådan ej förut fanns, synes kommittén 
principiellt icke hava fordrat. Det enda, som fordrats såsom 
resultat av resorna, har också varit uppteckning — med detta 
alfabet — av dialektuttalet av de namn, som funnits upptagna 
på konceptkartorna eller på de andra kartor, som stundom i 
stället använts som underlag för de under resorna utförda under-
sökningarna. 

På grundval av undersökarnes uppgifter om namnens dialekt-
uttal har kommittén sedan haft att uttala sig om vilka ri k s-
spr åk s fo r mer av dessa namn vore att anse som riktiga ock 
som sådana borde användas på kartanl. Dessa kommitténs 
uttalanden ha gjorts i form av »ändringslistor», i regel så upp-
ställda, att i en spalt uppförts namnen i den form, de haft på 
konceptkartan (eller den i dess ställe vid undersökningen använda 
kartan), ock i en annan spalt kommitténs förslag till ändring 
av dessa namn. Kommittén har sålunda endast haft att fram-
ställa förslag till namnändringar, under det avgörandet tillkommit 
kartvärket, ock kommitténs uttalanden ha i regel endast gällt 
de namn, som kommittén ansett böra ändras, ock för dessa namn 
ej innehållit några upplysningar utöver ändringsförslaget eller 

1) Kommitténs därvid följda principer ha utförligt framställts ock 
kritiserats i min uppsats »Om sättet för dialektala ortnamns upptagande 
i riksspråket» Språk o. stil VI, s. 203 if., VII, s. 13 if. Några tillägg 
till denna framställning finnas i uppsatsen »Några anmärkningar rörande 
jäNntska och ångermanländska ortnamn» Språk o. stil VIII, s. 194 if. 
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någon motivering till detta. Ofta ha emellertid därjämte namn 
föreslagits till införande å orter, vid vilka på konceptkartan 
namn ej utsatts. Till stor del ha ändringslistorna först ut-
skrivits av undersökarne själva ock därpå förelagts kommittén, 
som efter att ha företagit flera eller färre ändringar i under-
sökarnes förslag godkänt listorna ock insänt dem till kartvärket. 
Några undersökare ha dock icke inskränkt sig till ändrings-
listor, utan upprättat fullständiga namnlistor, upptagande även 
de namn, som ej föreslagits till ändring, samt för varje namn 
meddelande en eller flera upptecknade dialektala uttalsformer, 
ofta därjämte även andra upplysningar om namnen, stundom 
även om orterna, särskilt när undersökaren haft tillfälle iakt-
taga, att kartans sakuppgifter i någon punkt hunnit bliva för-
åldrade, samt även eljes när vad han sett eller i orten hört 
uppgivas, synts kunna erbjuda något sakligt intresse för namn-
forskningen eller för kartredaktionen. Till ett par kartblad ha 
insänts listor, utgörande ett mellanting mellan fullständiga namn-
listor ock de av kommittén vanligen avlåtna ändringslistorna, i 
det väsentligen endast sådana namn upptagits, som synts kunna 
ifrågakomma till ändring, men för vissa av dessa namn en del 
upplysningar meddelats, närmast avsedda till motivering av 
ändringsförslagen eller till utredning av alternativa möjligheter. 

En sådan jämförelse med jordeboken, som kommittén ur-
sprungligen förutsatte såsom överallt erforderlig ock vars be-
hövlighet man väl knappast skulle vänta kunde ifrågasättas, 
har av kommittén föranstaltats endast för de tvänne först under-
sökta topografiska kartbladen, Sävstaholms- ock Sollefteåbladen. 
Vid följande namngranskningar å topografiska ock ekonomisk-
topografiska kartor ha däremot endast i ett fåtal fall jorde-
bokens namn av undersökaren, på eget initiativ, jämförts. I 
regel har detta arbete, som för de ifrågavarande kartbladen i 
allmänhet torde ha kunnat göras på ett par dagar eller mindre, 
alldeles underlåtits, ock varken kommittén eller undersökaren 
har med säkerhet känt till, hur orterna officiellt hetat ock vilka 
orter som haft eller icke haft i jordeboken upptagna, som offi-
ciella gällande namn. Vid namngranskningen å de ekonomiska 
kartorna ha dock undersökarne dels av konceptkartorna själva, 
dels av längder, som i vissa fall genom kartvärkets försorg till-
handahållits, kunnat vinna en klarare översikt över de upptagna 



26 	 GEIJER, ORTNAMNENS UNDERSÖKNING. 

namnens natur och giltighetssfär, än fallet varit vid namngransk-
ningarna å de topografiska kartorna. 

Andra kompletterande undersökningar, som i kommitténs 
meranämnda skrivelse av den 10 december 1903 med rätta för-
utsattes skola bli erforderliga för åtskilliga namn, innan det 
kunde bedömmas, hur de borde skrivas å kartan, ha ej häller 
föranstaltats av kommittén, åtminstone ej såvitt därmed avses 
materialets utvidgning genom några som hälst arkivundersök-
ningar. Endast för ett fåtal kartblads vidkommande ha under-
sökare på egen hand sökt i någon mån fylla denna brist. 

Trots undersökningarnas knapphändighet, så ytterst motsatt 
den grundlighet, kommittén ansett erforderlig för de ortnamns-
undersökningar, som skulle läggas till grund för revisionen av 
jordebokens namn, har kommittén emellertid ansett sig kunna, 
på grundval av det erhållna materialet, företaga den omfattande 
revisionen ak kartornas ortnamn. I de allra fiästa fall har 
materialet endast bestått i en uppteckning av en, kanske blott 
vid ett enda tillfälle observerad eller framfrågad dialektform. 
Uppteckningens riktighet har kommittén naturligtvis i allmänhet 
haft ganska begränsad möjlighet att kontrollera, ehuru stundom 
anledning att betvivla. Uppgifter om den antecknade dialekt-
formens ursprungsort ock utbredning, om förekomsten av andra 
dialektformer ock om dessas inbördes förhållande, liksom även 
sådana dialektologiska, lokalhistoriska ock topografiska notiser, 
som kunna behövas till belysning av namnen — allt detta har 
av upptecknarne medtagits ytterst ojämnt, ofta ej alls, på det hela 
taget i vida mindre utsträckning, än man av dessa undersök-
ningsresor torde ha kunnat fordra, men ej fordrat. Dessutom 
har ofta saknats varje kännedom om ock följaktligen varje 
hänsyntagande till hur namnen bruka skrivas — ej blott i jorde-
boken, utan i allmänhet, hur de äro skrivna på bykartan o. s. v., 
samt hur de uttalas, när man ej talar dialekt. Visserligen äro 
förhållandena ofta så enkla, att man kan bygga på en enda 
uppgift om »dialektuttalet» ock att t. o. m. hos denna uppgift 
en viss brist på exakthet i detaljer ej behöver ha någon be-
tydelse för namnregleringen. Om t. ex. en bäck i orten är 
allmänt känd under namnet Svartbäcken, kan det för namn-
regleringen i detta fall göra detsamma, om man vet, att i skiftes-
handlingarna på ett ställe står Svartbäcken, på ett annat Svart- 
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bäck, på ett tredje Svartenbäck el. dyl., eller om dialektformen 
ena gången kan ha hörts som Ekot/bäcken, andra gången som 
Svattbättjin o. s. v., eller om dess ljud i själva värket ej äro 
så exakt bestämda, som en uppteckning med genomfört lands-
målsalfabet egentligen förutsätter. 

I varje fall har dock en namnundersökning att i första 
rummet söka säkert konstatera, vad varje ifrågakommande 
ort heter. Det finns ingen säkerhet för att detta är tillfreds-
ställande gjort, om uppmärksamheten principiellt blir ensidigt 
riktad på hur dialektformen lyder, allra minst om upp-
tecknaren — ock i sin tur sedan även kommittén — nöjer sig 
med första bästa dialektform. Just under de av dessa namn-
granskningar föranledda resorna har mer ock mer erfarenhet 
därom kunnat vinnas, att dialektformerna äro långt mindre fixa 
ock att hela namnskicket är mer invecklat, växlingsrikt ock 
svävande, särskilt i rikets norra delar, än man torde ha före-
ställt sig. Desto större blir behovet av ett fylligare material, 
detta så mycket mer om en annan än den, som samlat mate-
rialet, skall på grundval därav utföra namnrevisionen ock be-
stämma, kår vade namn. bör skrivas. Det är då det hopbragta 
undersökningsmaterialet som hos denne måste ersätta saknaden 
av egen iakttagelse i orten rörande språkbruk ock naturför-
hållanden. 

I början, vid granskningen av Sävstaholms- ock Sollefteå-
bladen, synes kommittén ha avsett att åstadkomma en genom-
gående omreglering av på kartorna förekommande namn i en-
lighet med vissa allmänna normer. Även officiella namn å 
gårdar, byar ock t. o. m. socknar föreslogos på dessa kartblad 
i stor utstffickning till ändring, ej sällan en ganska radikal 
ändring. Kommittén ansåg sig dock naturligtvis icke kunna, 
utan vidare utredning, hos kammarkollegium föreslå dessa namn-
ändringar till införande även i jordeboken. Det vill också 
synas, som om kommittén, i fall fullständigare utredning av 
namnen förelegat, skulle ha föreslagit flera till ändring å 
kartorna, än kommittén nu föreslog. Bartvärket å sin sida in-
tog genast den ståndpunkten att i regel lemna kommitténs 
ändringsförslag, så vitt de gällde officiellt fastställda namn, utan 
avseende ock i stället använda de officiellt fastställda namnen; 
där sådana funnos. 
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Helt ock hållet har detta visserligen icke låtit sig göra. 
Överensstämmelse med jordebokens namn har dock — det ser 
ut som en följd av kommitténs förslag, ehuru en annan följd 
än den avsedda — från denna tidpunkt mera än förut iakt-
tagits på kartorna. Dels ha emellertid icke få avvikelser före-
tagits i sådana fall, där jordeboken har obrukliga namn, samt 
i fall, där en jämförelsevis ringa ändring i jordebokens namn-
form erfordrats för att komma till en med ortens bruk mera 
överensstämmande eller annars ur språkriktighets- eller följd-
riktighetssynpunkt önsklig form. Dels torde de namn, vid 
vilka kartan sökt iakttaga överensstämmelse med de officiellt 
fastställda namnformerna, väsentligen inskränka sig till jorde-
bokens gamla, på stomkartan upptagna ortnamn, vilkas huvud-
massa utgöres av de gamla by- ock hemmansnamnen. Däremot 
synes i allmänhet hänsyn ej ha tagits därtill, att namnen på 
fastställda avsöndringar även ha officiell fastställelse, nämligen 
av Kon:s Befallningshavande, ock att ändring av dessa namn 
ankommer på kammarkollegii prövning ock avgörande. När 
kommittén (vid undersökningen av Sävstaholms- ock Sollefteå-
bladen) värkställde jämförelse med jordebokens natron, var det 
endast själva jordeboken som jämfördes, ej avsöndringsförteck-
ningarna, ehuru dessa gälla som delar av jordeboken. Ock 
när under senare år enskilde undersökare för några av kart-
bladen anställt jämförelse med jordeboksnamnen, har denna 
jämförelse endast rent undantagsvis utsträckts till någon del 
av avsöndringsförteckningarna. Därför ha vid revisionen av 
kartornas ortnamn även i bästa fall såväl undersökaren som 
kommittén ock kartvärket endast haft en ganska ofullständig 
kännedom om vilka av de på kartbladet förekommande ort-
namnen haft officiell stadfästelse ock vilka som saknat sådan. 

I fråga om alla andra slag av namn än de i själva jorde-
boken upptagna, således i fråga om s. k. naturnamn samt namn 
å avsöndrade lägenheter m. m., har kartvärket i regel följt kom-
mitténs förslag, vilka här fått bli lika bindande som inom sitt 
område de gamla jordeboksnamnen. Härigenom har naturligtvis 
kartornas namnförråd kommit att sönderfalla i två på mycket 
olika sätt redigerade delar, den ena redigerad av jorde boken, 
den andra av kommittén. Det har visat sig, att vid den i kart-
värket utförda slutredigeringen stundom ytterligare ojämnheter 
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tillkomma. Något senare korrektur på kartans täxt läses ej av 
vare sig kommittén eller undersökarne. 

Liksom tillvägagångssättet har även den tid ock kostnad, 
som använts för undersökningsresorna, visat mycket stora väx-
lingar'. Snabbast ock billigast har namngranskningen blivit å 
de norrländska ekonomisk-topografiska kartorna i skalan 1:200000. 
På den snabbaste av alla hittils gjorda undersökningsresor, en 
resa egnad ej blott åt undersökning av de svenska, utan även 
av de svårare lapska namnen, genomrestes under en tid av 
mindre än två månader (sommaren 1906) kartbladen Åsele, Ala-
näs ock halva Hotagen samt dessutom åtskilliga närliggande 
bladdelar. Därnäst snabbast synes undersökningen av Ströms-
bladet ha varit, som tog en tid av 38 dagar därav 10 använda 
(i orten) till upprättande av en (fullständig) namnlista till kart-
bladet. Frånräknas sistnämnda dagar, kommer på varje kvadrat-
mil i medeltal 0,68 resdag (inom kartbladsområdet) samt 4,52 
kr. Medräknas dessa dagar, bli motsvarande siffror 0,92 dag 
ock 6,13 kr. Medräknas även kostnaden (men ej tiden) för 
resan från Stockholm till undersökningsområdet ock tillbaka, blir 

1) De i det följande meddelade uppgifterna grunda sig på under-: 
sökarnes kvittenser för uppburna reseersättningen Då reseersättningen, 
liksom vid undersökningarna i Ålvsborgs län, utom i ett par fall ut-
gått med 200 kr. i månaden, kan man från reseersättningens belopp 
sluta till hur lång tid som använts, dock ej fullt exakt. Kvittenserna 
äro nämligen ofta ospecificerade, ock vissa variationer ha förekommit i 
beräkningen. Särskilt har i en del fall, men ej i alla, ersättning be-
räknats blott för den tid undersökningsarbetet i orten varat, men ej för 
den tid undersökarne sedan använt till att på grundval av det insamlade 
materialet utarbeta ändringslistor eller fullständiga namnlistor. Vidare 
har ersättning för resorna från hemorten till undersökvingsområdet ock 
tillbaka stundom uppburits, stundom icke — det senare synes ha varit 
regel under de första åren. Kvittenserna upplysa ej alltid om vilketdera 
som är fallet, ock även när man vet, att ersättningen gäller ej blott 
restiden, utan även bearbetningstiden ock kostnader för resor till ock 
från undersökningsområdet, kan man av kvittenserna ej alltid se, hur 
stor del av det kvitterade beloppet som tillkommer den ena eller andra 
kategorien. Ej häller kan man, om samma kvittens gäller undersök-
ningar av mer än ett kartblad, alltid skilja de olika kartbladens andelar 
i beloppet. Dessa felkällor har jag naturligtvis sökt så vitt möjligt 
eliminera, ock även om detta ej fullständigt låtit sig göra, torde deras 
invärkan på slutresultatet vara reducerad till ett jämförelsevis obetydligt 
spelrum. 
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totalkostnaden för bladets namngranskning, fördelad på kvadrat-
mil 7,84 kr. Betydligt dyrara ock långsammare har under 
sökningen av de många norrländska kartbladen i skalan 
1 : 100000 ställt sig. Ett av de blad, som i förhållande till are-
alen krävt mast tid ock kostnad, har varit Sollefteåbladet. För 
detta, som, med vissa avbrott, genomrestes under juni—oktober 
1905, beräknades antalet resdagar till omkring 90. På varje 
kvadratmil kom ungefär 2,14 resdagar samt en kostnad av 14,14 kr., 
oberäknat tid för materialets ordnande ock renskrivning. Då jag 
utfört undersökningen av både Ströms- ock Sollefteåbladen, tror 
jag mig kunna våga påstå, att den stora skillnaden endast till en 
mindre väsentlig del beror därpå, att undersökningen å Sollefteå-
bladet i ock för sig behövt innebära ett vidlyftigare arbete än 
undersökningen å Strömsbladet. Huvudorsaken torde ligga däri, 
att undersökningen å Strömsbladet väsentligen, ehuru icke 
helt ock hållet, var begränsad till vad som för en sådan namn-
revision som den ifrågavarande var oundgängligen erforderligt, 
under det att undersökningen å Sollefteåbladet avsåg att åstad-
komma ett rikhaltigare material, ej blott sådant som kunde komma 
filt tjäna till underlag för den då ännu till sin omfattning ganska 
obestämda namnrevisionen, utan även sådant vetenskapligt ma-
terial som, utan att ha direkt praktisk betydelse för namnrevi-
sionen, ur samlaresynpunkt hörde tillsammans med undersökningen 
av kartans ortnamn. 

Hur mycket snabbare Sollefteåbladets undersökning, anlagd 
i samma stil som Strömsbladets, hade kunnat utföras — däröver 
är det knappast möjligt att göra någon exakt beräkning. Avse-
värt längre måste den i alla händelser bli, trots det att den 
areal, de båda kartbladen omfatta, är ganska nära lika stor: 
Strömsbladet omkr. 41,3 kvadratmil, Sollefteåbladet omkr. 42 
kvadratmil. Till en del beror detta på skalan. När till under-
lag för namnrekognosceringen, såsom fallet var vid Sollefteå-
bladet, tjänar en karta i skalan 1 : 50000, går undersökningen av 
namnen naturligtvis mera i detalj, än när underlaget, såsom vid 
Strömsbladet, utgöres av en karta i skalan 1 : 100000. Även med 
denna skala synes dock en namnundersökning i dessa trakter 
kunna göras så pass fullständig, att så gott som alla hemmans-
namn ock de allra flästa lägenheters ock indelningars namn kunna 
medtagas i undersökningen, om de också ej alla kunna på 
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kartan utsättas. För naturnamnens undersökning betyder skill-
naden i skala" mera. En detaljerad undersökning av dessa namn 
låter sig ej göra, åtminstone ej genomgående, med mindre skala 
än 1:50000. Skulle en undersökning, som till underlag använder 
en karta i skalan 1:100000, genomgående inlåta sig på detaljer 
rörande naturnamnen, t. ex. vad varje särskild del av ett bärg-
parti egentligen heter, vilka namn som överhuvud finnas för 
vattendrag inom ett område, i vilken omfattning det eller det 
namnet på en myr eller skogsterräng strängt taget brukas o. s. v., 
bleve undersökningen ofta ej blott °bekvämlig, utan ock osäker. 
Underlag i skalan 1:200000, som för ett par kartblad använts (Ala-
näs, Åsele), tvingar absolut till en mindre ingående undersökning. 

En annan omständighet av betydelse för bedömmandet av 
namnundersökningarnas tidsbehov är den större namntäthet, som 
kartor över tätare bebyggda trakter vanligen förete. Härmed 
sammanhänger ännu ett på namnundersökningarnas relativa 
hastighet eller långsamhet invärkande förhållande, nämligen att 
det område, vars namn folk på en ock samma ort har fullständig 
ock säker vetskap om, genomgående synes vara betydligt vid-
sträcktare inom glest bebyggda trakter än inom tätare bebyggda. 
Ingenstädes torde man finna personer med så vidsträckt ock 
dock intim kännedom om land ock vatten ock deras benämningar 
som bland jägare, fiskare, valljon o. a. i fjälltrakterna samt 
bland sjöfolk vid kusterna. En faktor, som väsentligt bidrar till 
möjligheten av snabbare namnundersökningar, är också före-
komsten av öppna ock vidsträckta utsikter, ej blott från särskilt 
utsökta utsiktspunkter, utan mera allmänt, från vägar ock gårdar. 
Slutligen är en namnundersöknings större eller mindre lätthet 
också beroende av dialektens beskaffenhet samt av förefintligheten 
eller saknaden av goda jälpmedel till dess studerande. Före-
gående dialektundersökningar, som lemnat — såsom stundom är 
fallet — oriktiga eller oklara uppgifter, äro ofta till mer besvär än 
gagn. Den faktor, som betytt mäst för namnundersökningarnas 
växlande tidsbehov, torde dock i allmänhet ha varit undersökarnes 
av ingen instruktion bundna sätt att planera ock utföra arbetet. 

Vad övriga topografiska kartblad i Norrland beträffar, har 
tiden, som åtgått för deras namngranskning, för det mästa be-
tydligt mer närmat sig tiden för Sollefteåbladets än tiden för 
Strörnsbladets undersökning. 1 Dalarne betecknar Grangärde7 
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bladet den långsammaste, Bingsjöbladets västra hälft den minst 
långsamma namngranskningsresan. Till den förra användes 
»sju veckor», till den senare 15 dagar. Då Grangärdebladet om-
fattar 26,5 kvadratmil, den undersökta delen av Bingsjöbladet 
hälften så stort område, gör detta 1,85 dag samt en ersättning 
av 13,21 kr. per kvadratmil för det förra bladet; 1,13 dag, mot-
svarande en ersättning av 7,54 kr. per kvadratmil för det senare. 
Morabladet, där behovet av ett rikhaltigt material varit särskilt 
stort, har krävt 35 resdagar, således ungefär 1,32 resdag, mot-
svarande en ersättning av 8,80 kr. kvadratmilen. Vid undersök-
ningen av Mora- ock Bingsjöbladen har — för första gången — 
ersättning begärts ock erhållits även för vissa förberedande ock 
kompletterande arkivundersökningar. Lägger man den för dylikt 
arbete i fråga om Morabladet beräknade tiden, 15 dagar, till 
resdagarna ock därjämte även den tid av 8 dagar, som beräknats 
för materialets genomgående ock för upprättande av ändrings-
listan till detta blad, samt slutligen särskild reskostnad (järn-
vägsbiljett m. m.), så blir hela den för Morabladet använda tiden, 
fördelad på kvadratmil, ungefär 2,19 dagar, hela kostnaden 15,02 
kr. Det enda topografiska kartblad över en söder om Dalarne 
belägen trakt som bittils gjorts till föremål för namnundersökning, 
Sävstaholmsbladet 1, har krävt 60 resdagar, alltså ungefär 2,26 res-
dagar, motsvarande en reseersättning av 15,09 kr., kvadratmilen. 

Dyrast ha namngranskningarna blivit för de ekonomiska 
kartorna, väsentligt dyrare än även de utförliga undersökningarna 
i orten inom Älvsborgs län, till vilka undersökningar, såsom 
ovan s. 14 nämndes, i medeltal användes ungefär 6 dagar, mot-
svarande en kostnad av omkring 40 kr., på kvadratmilen. Dyrast 
av alla hittils utförda ortnamnsundersökningar torde ha varit namn-
granskningen å den ekonomiska kartan över Värmdö skeppslag. 
Skeppslagets areal är 4,4 kvadratmil. Till varje kvadratmil 
synes ha åtgått omkring 17 dagar, motsvarande en ersättning 
av 113,64 kr. Kostnaden för hela Värmdö skeppslags namn-
granskning var nämligen 500 kr. Den billigaste namnunder-
sökningen inom Stockholms län har varit den år 1909 av tvänne 
undersökare utförda namngranskningen i Sotholms, Svartlösa ock 

1) Sävstaholmsbladets natnntäthet är också vida större än de övriga 
undersökta topografiska kartbladens. Jfr i det följande s. 50 med not 1. 
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Öknebo härader, för vilken undersökning den sammanlagda 
kostnaden uppgick till 932,20 kr. Antalet härvid använda dagar 
synes ha utgjort 137. Då de tre häradernas sammanlagda areal 
är 19,19 kvadratmil, kommer på varje kvadratmil 7,14 dagar samt 
48,58 kr. Fråndragas 17 dagar, som synas ha beräknats för 
genomgång av material samt för utskrivande av ändringslistor 
m. m., återstå 120 resdagar, alltså 6,25 resdagar per kvadratmil. 
Sammanlagda undersökningstiden för alla de genomgångna 
häraderna ock skeppslagen i Stockholms län synes ha uppgått 
till 517 dagar, kostnaden till 3,535,90 kr.' Då sammanlagda 
arealen av dessa härad ock skeppslag utgör 53,47 kvadratmil, 
kommer på varje kvadratmil inom hela det undersökta området 
av länet en tid av 9,67 dagar samt en kostnad av omkting 66,13 
kr., alltså omkring 60 % längre tid per kvadratmil än vid undersök-
ningarna i Älvsborgs län. Även de ännu icke avslutade namn-
granskningarna för de ekonomiska kartorna över Västerås ock 
Malmöhus län synas ställa sig — i förhållande till arealen — dyrare 
än de undersökningar i orten, som utförts inom Älvsborgs län. 

Vad som vunnits genom de sistnämnda har dock varit vida 
mer. Så som undersökningarna i orten bedrivits inom Älvsborgs 
län, har värkligen en systematisk ock åtminstone på visst sätt 
uttömmande samling av ortnamnens dialektformer åstadkommits 
samt därutöver åtskilligt annat. En mångsidigare undersökning 
i orten har också i sin större mångsidighet en synnerligen viktig 
förutsättning för att bli ej blott kvantitativt, utan även kvalitativt 
överlägsen. Även den tid, en undersökare använder på att sätta 
sig något mera in i en bygds nuvarande ock äldre förhållanden, 
vinner han i viss mån igän vid uppteckningen av dialekt-
formerna. Ju mindre han på förhand vet, dess mer blir arbetet 
att söka få reda på dialektformerna ovisst ock tidsödande. 

På grundval av det genom undersökningsresorna inom Älvs-
borgs län hopbragta materialet, sammanställt smed det material, 

1) Häri ha endast inräknrts kostnader för undersökarnes arbete, där-
emot icke t. ex. kostnaderna för åstadkommandet av de ganska dyrbara 
fotografiska reproduktioner av konceptkartorna, som delvis använts som 
underlag för namngranskningen. Ej häller ha häri inräknats de i för-
hållande till det hela föga betydande kostnaderna för föredragning i kom-
mittén av det genom undersökarne hopbragta materialet eller av de genom 
dem redan utskrivna ändringslistorna. 
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som erhållits genom de av kommittén föranstaltade undersök-
ningarna i arkiv ock i tryckta källor, har också en namn-
revision kunnat företagas, som — vad man än för övrigt må 
anse om den — icke kan beskyllas för bristande grundlighet. 
Olikheten mellan denna namnrevision ock den å kartorna ut-
förda är iögonenfallande. På kartorna har för det första namn-
revisionen redan från början berövats möjligheten att åstad-
komma ett någorlunda enhetligt resultat, i det en del av namnen, 
nämligen den viktigaste: jordebokens namn, principiellt undan-
togs från revisionen — ett undantag som dock ej kunnat med 
någon konsekvens genomföras. Ock vad vidare den del av 
namnen beträffar, som revisionen omfattat, så har det inkomna 
materialets ojämnhet ock organisationens beskaffenhet gjort, att 
resultatet av den med dessa förutsättningar utförda namnregle-
ringen måst bli i hög grad ojämnt. 

Även om en till hela namnförrådet utsträckt revision tils 
vidare ej kunnat åvägabringas å kartorna, ha dock de för deras 
skull föranstaltade namnundersökningarna erbjudit ett utmärkt 
tillfälle att för framtida vetenskapligt ock måhända även prak-
tiskt bruk insamla ett material, som det säkerligen redan inom 
en snar framtid till väsentlig del skall bli omöjligt att ånyo in-
samla. Intresset härför torde väl hos undersökarne i allmänhet 
ha varit den väsentligaste drivkraften, när de åtagit sig arbetet. 
För detta intresses fullföljande ock tillgodogörande ur allmännare 
synpunkter saknas dock tvänne förutsättningar: den planmässig-
het i samlandet, som utan gemensam instruktion ej kan ernås, 
samt vidare sådana anordningar, att av det insamlade materialet 
bildas ett, så vitt förhållandena det medgiva, fullständigt arkiv. 

Som det nu är, torde kommittén i regel ej ta vidare be-
fattning med detta material, än för så vitt det tjänar till grund-
val för de ändringslistor, kommittén upprättar eller blott granskar. 
Materialet i sin helhet genomgås icke av kommittén, som i 
regel endast uppehåller sig vid de namn, som av undersökarne 
antingen i en redan utarbetad ändringslista eller på annat sätt 
framhållas såsom ifrågakommande till ändring. Sedan stannar 
det insamlade materialet i undersökarnes ego, utan att med 
ortnamnskommitténs arkiv införlivas mer än jämförelsevis mycket 
ringa delar därav. Oftast torde t. o. m. behållningen för kom-
mitténs arkiv vara ingen alls. De enda arkivalier, som såsom 
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resultat av de för kartornas namngranskning utförda ortnamns-
undersökningarna regelbundet åstadkommas, äro ändringslistorna, 
som stanna i kartvärkets ego. Dessa listors värde som framtida 
källmaterial måste anses vara synnerligen litet. Hade kom-
mittön Uppställt ock upprätthållit den fordran, att för varje kart-
blad, vars namn undersökts, skulle inlemnas en fullständig 
namnförteckning, upptagande erforderliga uppgifter, såsom redan 
undantagsvis i viss mån skett', så hade nu ur dessa undersök-
ningar uppväxt betydliga samlingar av värde ej blott för ort-
namnsforskning, utan även för dialektologi ock topografi. 

Den besparing i tid ock kostnad, kommittén ernått genom 
att inskränka sig till blotta ändringslistor, är till beloppet jäm-
förelsevis ringa. För vade undersökt kartblad torde det i all-
mänhet ha gällt ett i förhållande till de stundom onödigt många 
resdagarna ganska ringa antal dagars ökning i bearbetnings-
tiden. Det slöseri för framtiden, som det följda förfaringssättet 
inneburit, har varit ojämförligt mycket större än den lilla be-
sparingen för stunden. 

Skall en ändringslista omsorgsfullt upprättas, erfordras redan 
för detta ändamål åtskilligt arbete, som på samma gång kunde 
komma utarbetandet av en fullständig namnlista till godo, men 
som, ej genast därtill nyttjat, är bortkastat. Ett blott genom-
ögnande av primäranteckningarna ger ingen säker grund för en 
namnreglering. Skall det resultat, som av undersökningsresorna 
skulle vinnas för namnregleringen, ej till betydlig del förspillas, 
så erfordras ej blott klar översikt över det på varje särskild 
resa insamlade materialet i dess helhet, utan även en därutöver 
gående sammanfattande översikt ock en jämförelse med tidigare 
namnregleringsåtgärder, som utan tillgång till en samling full-
ständiga namnlistor kommer att sakna fast grundval. Dels är 
kommittén emellertid ofta tvungen att i ganska vässande 
brådska upprätta ock granska ändringsförslagen, beroende på 
att undersökningen i orten dragit för långt ut på tiden; dels är 
kommittén alltid avskuren från möjligheten att jämföra egna 
föregående namnregleringsåtgärder. Även om de föregående 
bladens ändringslistor vore tillhands vid kommitténs arbete, 
vilket ej varit fallet, skulle de dock vara otillräckliga. De upp- 

1) Jfr s. 25 ovan. 
3-121532. Sv. landsm. Ge ijer. 
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lysa endast om att den ock den namnändringen föreslagits, men 
säga intet om anledningen till ändringen eller om de närmare 
omständigheterna därvid. Namnregleringen ligger för övrigt ej 
endast i de ändringar, som företagits, utan även i bibehållandet 
av de icke ändrade namnen vid den form, de förut haft; ock 
om alla dessa namn upplysa ändringslistorna intet. Kommittén 
har därför, vid sitt för kartornas räkning utförda namnreglerings-
arbete, i en utsträckning som kan förefalla förvånande, varit 
hänvisad till att bygga endast på minnet. Det är klart, att 
med tiden blir ett sådant förfaringssätt mer ock mer omöjligt. 
Det torde kunna påstås, att ej blott ur det vetenskapliga ina-
terialsamlandets synpunkt, utan även för den pågående namn-
regleringens direkta behov är en annan typ listor än de hittils 
förekommande ändringslistorna avgjort erforderlig. 

Skulle ortnamnsundersökningar, motsvarande dem som av 
Kungl. Maj:t anbefallts för Örebro ock Värmlands län, med upp-
gift bl. a. att tjäna till ledning för en revision av jordebokens 
namn, anbefallas för län, vilkas ortnamn redan för kartornas 
räkning till större eller mindre del undersökts, ser det ut, som 
om nya undersökningsresor skulle bli nödvändiga, åtminstone i 
regel. Detta har redan visat sig en gång: när undersökningen 
av Örebro län började, utsändes samma person, som ett par år 
tidigare undersökt ortnamnen å Sävstaholmsbladet, för att under-
söka ortnamnen inom Askers, Sköllersta ock Kumla härader, 
vilket område till största delen sammanfaller med Sävstaholms-
bladets Närkesdel. Samma arbete blev därvid utfört två gånger, 
icke på grund av bristande samvetsgrannhet första gången, icke 
häller på grund av att det första gången utförda arbetets resultat 
endast förelegat i ändringslista — tvärtom hade kommittén just 
till detta blad undantagsvis erhållit en dess arkiv tillhörig, full-
ständig lista över undersökta namn med noggranna uppgifter 
om dialektformerna. Att arbetet måste göras om, berodde endast 
på att det första gången ej utförts enligt en sådan instruktion, 
att det kunde tjäna båda ändamålen: revisionen av kartans 
'namn å ena sidan ock revisionen av jordebokens namn samt 
materialsamlingen för det vetenskapliga värket om ortnamnen i 
Örebro län å den andra sidan. 

Även för kartan har den år 1905 utförda undersökningen 
av Sävstaholmsbladets ortnamn blivit ett väsentligen förspillt 
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arbete. Jämför man Sävstaholmsbladet i trycket av 1877 med 
samma blad i trycket av 1908, finner man endast i ett helt litet 
fåtal fall kommitténs förslag följda. Det sedan gammalt vack-
lande sockennamnet Mosets har sålunda ändrats till Mosjö, 
Tisarboda till Boda, ock likaså ytterligare ett par namn till de 
former, kommittén föreslagit. Den stora mängden rättelser, 
ofta gällande namn vilkas former på kartan voro i större 
behov av ändring än de nyssnämnda, ha däremot ej upptagits. 
Rena skriv- eller tryckfel kvarstå i stort antal, sådana som 
Bastaren för Nastaren, Faran för Fårarn 0. 8. v., varjämte 
ortografien kvarstår på en ståndpunkt, som var föråldrad redan 

, i förhållande till bruket vid bladets första utgivningstid. Sävsta-
holmsbladet i trycket av 1910 skiljer sig från trycket av 1908 
väsentligen endast genom inläggandet av den gamla järnvägs-
linjen Örebro— Pålsboda, vilken järnvägs förbigående i trycket 
av 1908 givit anledning till en interpellation vid 1909 års riksdag. 

Kommitténs ändringsförslag till Sävstaholnasbladet voro tyd-
ligen alltför mångai för att kunna införas på den gamla plåten. 
Liksom den föregående provundersökningen av Duvedsbladet 
har därför denna undersökning ej kommit att utöva någon av-
sevärd värkan på utseendet av kartbladets namn. De följande 
undersökningarna däremot, som alla gällt blad, vilkas plåtar 
vid tiden för undersökningens avslutande ännu icke varit gra-
verade, ha genom de av ortnamnskommittén till kartvärket in-
lemnade, på undersökningarna grundade ändringslistorna blivit 
bestämmande för kartornas namnskick. Hurudan ter sig den 
sålunda åstadkomna namnrevisionen i sina resultat? 

I det följande skall jag söka lemna ett bidrag till denna 
frågas besvarande. 

1) Jfr s. 50 nedan. 



KAPITEL III. 

Namnregleringens uppgift ock ut-
förande. 

Man kan fråga: är det nödvändigt att reglera ortnamnen? 
Om i kronans jordebok eller å officiella kartor liksom i allmänt 
bruk ortnamnen kunna visa en del språkliga inadvertenser ock 
inkonsekvenser, äro dessa av sådan betydelse, att de nödvändigt 
måste bortränsas? Äro ej möjligen de praktiska olägenheter, 
som påtagligen ock oundvikligen följa med namnregleringsbe-
styret, större än de fördelar, som ernås, ock större än de olägen-
heter, som tilläventyrs kunna vara förknippade med de förut 
använda namnformerna? 

Uppenbarligen finnes grundad anledning till dylika tvivels-
mål. Aven en ortnamnsforskare kan under sitt sysslande med 
gamla ock nya namnformer ock namnändringar känna sig för-
anledd till en viss skepsis härutinnan, förenad kanske med en 
smula tvivel, huruvida ej även den vetenskapliga betydelsen av 
denna forskningsgren varit något ensidigt överskattad. 

För ortnamnsforskningen ock över huvud för vetenskapen 
är namnregleringen av underordnad betydelse. Den, betydelse, 
namnregleringen har, är i första rummet, om än ej helt ock 
hållet, av praktisk art. Namnregleringsfrågan är närmast en 
fråga om vad som är det riktiga eller det bästa språkbruket. 
Den är på samma gång en fråga som i hög grad gäller icke 
blott ord, utan även sak. De officiella namn, som måste finnas 
å enskilda jordegendomar, liksom å byar ock andra större en-
heter, kunna naturligtvis ej få bero av ensamt de enskildes väx-
lande tycken 'om vad som är rättaste eller vackraste namnet. 
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Ett å statens vägnar av dess organ utövat övervakande över att 
gammal ordning ej godtyckligt ändras, är en nödvändighet. 
Det är naturligt, om vid detta övervakande, sådant det hittils 
egt rum, det konservativa intresset för det gamla skickets bibe-
hållande ofta gjort sig starkare gällande än det allmännas lik-
som den enskildes intresse av att de officiella namnen följa med 
sin tid. Ur praktisk synpunkt betyder därvidlag tydligen formell, 
språklig tidsenlighet eller otidåenlighet vida mindre än real tids-
enlighet eller otidsenlighet. De officiella namnens anpassnings-
behov är större i förhållande till betydelsens förändringar än i 
förhållande till formens. En föråldrad språkform eller en oregel 
bunden sådan behöver hos ett namn ej innebära någon olägen-
het alls, den kan t. o. m. innebära ett större värde, ur pietets-
synpunkt, ur estetisk synpunkt, ja också ur praktisk. 

Även språkformen fordrar emellertid en viss omvårdnad. 
Just de officiella namnens brist på omvårdnad visar förefintlig-
heten av ett sådant behov. Det är en gammal klagan, att våra 
ortnamn genom missförstånd, vårdslöshet ock godtycke alltför 
ofta vandaliserats. Förra tiders frihet att ändra ock jämka 
namnen har visserligen nu, åtminstone vad det officiella namn-
bruket i vissa av dess viktigaste delar beträffar, efterträtts av 
sträng formbundenhet; men inom vilket område man än företar 
en undersökning av ortnamnen, finner man den gamla erfaren-
heten bekräftad, att namnförhållandena, lemnade åt sig själva, 
ej komma till ett stadgat eller i övrigt önskvärt skick. Olika 
källor, jordeböcker, lantmäterihandlingar, kyrkböcker o. s. v. 
befinna sig ofta i strid med varandra, ej sällan också med sig 
själva, med allmänt bruk, med namnens rättförstådda mening 
ock lydelse, med allmänt erkända språkriktighetsfordringar. Att 
söka införa ordning •ock därvid även söka att i namnen, som 
utgöra en synnerligen viktig beståndsdel av vårt språk, sörja 
för språkets renhet ock riktighet, erkännes väl av alla vara ett 
det allmännas intresse. Vad man kan hysa olika meningar om, 
är endast den närmare beskaffenheten av en sådan namnregle-
ring, som vore önskvärd, samt om genomförbarheten av den 
önskvärda namnregleringen. Av väsentlig betydelse för upp-
fattningen härav är arten av det språkriktighetsideal, som upp-
ställes som eftersträvansvärt. 
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1. Ortnamnskommitténs naranregleringsprinciper. 
Målet, som Ortnamnskommittén ursprungligen uppställt för 

namnregleringen, synes ha varit en ganska strängt fattad en-
hetlighet ock korrekthet. Det program för denna sida av kom-
mitténs värksamhet, som innehålles i arbetsplanen av år 1905, 
kan visserligen synas uttrycka en ganska moderat eller t. o. m. 
konservativ ståndpunkt, då däri säges, att »huvudregeln torde 
böra vara, att så väl de större territoriella indelningarna som 
byar, gårdar och lägenheter betecknas med deras i orten allmänt 
begagnade och häfdvunna namn». Den närmare utveckling, som 
sedan meddelas av kommitténs principer, sammanställd med 
kommitténs praxis, visar emellertid, att dess namnreglering 
principiellt innesluter en synnerligen radikal syftning. 

I den anförda huvudregeln ligger naturligtvis den princi-
pen, att de officiella namn, som icke överensstämma med vad 
kommittén anser vara de i orten allmänt begagnade ock hävd-
vunna namnen, böra ändras till överensstämmelse därmed. Vid 
avgörandet av vad som skall anses som en orts allmänt begag-
nade ock hävdvunna namn, har kommittén, såsom redan i det 
föregående i fråga om undersökningen av kartornas ortnamn 
framhållits, i stor utsträckning ensidigt tagit hänsyn till blott 
dialektuttalet, vilket för övrigt, enligt vad av senare iakttagelser 
i åtskilliga fall framgått, ingalunda alltid varit kommittén till-
räckligt bekant genom de av undersökarne erhållna uppgifterna. 
Att märka är därjämte, hurusom i arbetsplanens utförliga upp-
räkning av »ortnamnsundersökningens källor» varje antydan 
saknas om behovet av att lära känna, åtminstone för en del 
namns vidkommande, hur de bruka uttalas i annat språkbruk 
än det, där den rena dialektformen användes. I arbetsplanen 
heter det vidare: »Om det hittilsvarande jordeboksnamnet åter-
ger dialektuttalet utan öfverföring till riksspråk eller eljest af-
viker från den riksspråksform, hvilken man på grund af dialekt-
uttalet har skäl att uppställa, införes riksspråksformen, där ej 
öfriga källor mera enhälligt tala däremot.» Det är icke dialekt-
formerna som sådana, som kommittén velat upphöja till officiella 
namn, utan det är sådana riksspråksformer, som man på grund 
av dialektuttalet har skäl att uppställa, varmed menas former, 
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som namnen — så vitt man kan beräkna — skulle ha erhållit 
i riksspråket, under förutsättning att de alltid tillhört detta ock 
därinom haft en regelbunden utveckling i stället för den ut-
veckling, de faktiskt haft som dialektformer eller som bland-
former mellan dialekt ock riksspråk. Från denna namnregle-
ringsprincip göres ett viktigt undantag, nämligen namn »som 
fått allmännare användning och sålunda kunna sägas hafva in-
gått i det svenska riksspråket». I fråga om dessa framhålles, 
att man måste »förfara med större varsamhet» ock »sålunda ej 
göra förändring, när på grund af namnets stora spridning och 
långa häfd större olägenhet än nytta af förändringen torde åstad-
kommas». 

Konsekvent tillämpad, skulle denna ståndpunkt leda till en 
fullkomlig omstöpning av hela det svenska namnskicket. Av 
jordeböckernas namn skulle, med dessa förutsättningar, på åt-
skilliga håll de flästa böra ändras; ock de nya namn, som borde 
införas, skulle ofta vara högst olika de gamla. Ej sällan skulle 
de bli på etymologisk grund nykonstruerade, avvikande från ej 
blott det förra jordeboksnamnet, utan även från ortens bruk, så-
väl det dialektala som det riksspråkliga, såväl det muntliga som 
det skriftliga, kanske också från alla kända skriftformer från 
äldre tider. Dessutom ligger det i sakens natur, att även den 
teoretiska riktigheten av den nya namnkonstruktionen ej alltid 
kan vara säker. 

Ingenstädes har emellertid kommitténs namnrevision utfallit 
ens tillnärmelsevis så radikal, som den skulle blivit, under för-
utsättning att den bestämts endast av dessa principiella ut-
gångspunkter. De ha häller aldrig uppställts' med anspråk på 
oinskränkt giltighet. I kommitténs arbetsplan beledsagas fram-
ställningen av nämnda »vägledande» synpunkter av följande re-
striktiva uttalande: »Några bestämda regler, som kunna vara 
tillämpliga på alla fall, torde ej därvid [för namnredigeringen] 
kunna uppställas.» Hänsyn av flera slag ha också alltifrån 
början medfört mångfaldiga modifikationer, med tiden allt flera, 
i namnregleringens omfattning ock art. Dessa hänsyn — de 
må nu ha varit hänsyn till jordegarnas önskningar eller annat 
— tyckas dock i allmänhet ha varit yttre i förhållande till den 
principiella uppfattningen, vilken — kanske just tack vare från-
varon av anspråk på allmängiltighet — själv synes ha förblivit 
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föga modifierad under alla modifikationer i tillämpningen. Den 
av yttre eller av outredda inte hänsyn betingade tänjbarheten i 
principståndpunktens tillämpning kan dock ej helt upphäva be-
hovet av att denna ståndpunkt själv med ledning av gjorda er-
farenheter revideras. 

Av grundläggande betydelse för kommitténs ståndpunkt 
synes mig ha varit ett ganska exklusivt fattat riksspråksbegrepp, 
framträdande även i den förutsättning kommittén, såsom nyss 
nämndes, uppställde för att ett namn skall kunna sägas ha in-
gått i det svenska riksspråket, nämligen att det fått en »all-
männare användning»,. Hur man nu än må vilja definiera riks-
språket i detta ords strängaste betydelse, synes det dock vara 
tydligt, att ett ortnamn, som ursprungligen hört hemma blott 
i sin orts dialekt, men inom sin ort upptagits till bruk utanför 
den dialektala språksfären — med vilket upptagande i regel av 
sig själv följer en mer eller mindre grundlig, ofta en fullständig 
avslipning av den dialektala prägeln — det synes vara tydligt, 
att ett sådant ortnamn, även om det i sin form bevarar vissa 
från dialekten härstammande oregelbundna drag, ej längre är att 
jämnställa med rent dialektala namn, samt att en förändring av 
den form, det antagit i officiellt bruk eller i riksspråksbruk över 
huvud taget, kan medföra »större olägenhet än nytta», även om 
namnet ej blivit allmännare känt. Gränsen för de namn, som 
av dylik hänsyn lemnats utan ändringsförslag, har också under 
fortgången av kommitténs arbete allt mer vidgats. Belysande 
för kommitténs ståndpunkt är professor NOREENS uttalande i 
hans uppsats i Ymer 1907 om K. Ortnamnskommitténs arbeten: 
»så t. ex. skulle det icke falla kommittén in att föreslå, det 
järnvägsstationen Degerfors måtte omdöpas till Digerfors, ehuruväl 
denna senare form enligt kommitténs allmänna principer vore 
att anse som ortens 'rätta' namn i svenskt riksspråk» (a. a. 
s. 234). 

Även på senare tid har dock inträffat, att namn, som torde 
vara ej mindre kända än det sålunda som exempel anförda, av 
kommittén föreslagits till ändring. Ett dylikt fall må här 
nämnas. 1 kommitténs ändringslista till Ekonomiska kartvärkets 
år 1909 granskade karta över Svartlösa härad i Stockholms län 

1) Jfr Språk o. stil VIII, s. 195 if. 
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föreslogs ändring av namnet Bornsjön till Bårsjön. Anled-
ningen till ändringsförslaget var den, att undersökaren funnit 
Bårsjön vara den rätta dialektformen samt att Bornsjön icke 
befanns utgöra en regelbunden riksspråklig motsvarighet här-
till. Som något hinder synes den omständigheten ej ha be-
traktats, att namnet på den vid sjön belägna egendomen Bornö, 
såsom varande jordeboksnamn, på kartan måste bibehållas oför-
ändrat. Ej häller har hänsyn tagits till (len omständigheten, 
att namnet Bornsjön är ett av de viktigare som finnas i Stock-
holms omgivningar, särskilt efter tillkomsten av det nya vatten-
ledningsvärket, som hämtar sitt vatten ur denna sjö. Det ser 
därför ut, som om antingen varken undersökaren eller kom-
mittén vetat, vilken betydenhet sjöns namn har, eller som om de, 
det oaktat, ansett att av den föreslagna namnändringen icke 
skulle följa större olägenhet än nytta. Kommitténs uppmärksam-
het har sedermera fästs på olämpligheten av denna ändring, 
ock kommittén har då funnit denna olämplighet så stor, att 
ändringsförslaget återtagits. Förutsättningen för förslagets fram-
ställande torde alltså få antas ha varit bristande kännedom om 
förhållandena, beroende på undersökningens ensidiga inriktande 
på insamlande av nakna uttalsuppgifter 1. 

Genom prässen ha nyligen gått notiser om en annan, i 
viss mån analog namnändring, den av namnet Breared i 
Halland till Bredared. Denna ändring har visserligen ej före-
stavats av kommittén, men av kommitténs ledamot prof. NOREEN 
vid av honom utförd granskning av korrektur till den år 1909 
tryckta »Post- och Telegrafortförteckning». Ändringen torde i 
alla händelser få betraktas som ett utslag av samma principiella 
syn på namnregleringsfrågor, som varit utmärkande för kom-
mittén. Från denna synpunkt sedd, är en form som Breared 
en oriktighet, en anomali, som om möjligt bör bortränsas ur 
svenska språket, ock den rätta formen är Bredared. Den om-
ständigheten, att sistnämnda form är obruklig, upphäver ej dess 
riktighet — ur kommitténs synpunkt sett. Att samma namn före-
kommer i Västergötland ock där skrives Bredared, ehuru dia-
lekten i Västergötland, liksom i Halland, bortkastat d, torde ur 
samma synpunkt närmast te sig som ett ytterligare skäl att 

1) Jfr Exkurs I. 
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ändra namnet i Halland till överensstämmelse med namnet 
Västergötland. Skrivningen Breared har visserligen gamma 
hävd i Halland, men namnet torde dock ej ha räknats som i 
denna form ingånget i det svenska riksspråket. Man synes åt-
minstone ansett sig mindre beroende av hänsynen till om de 
med ändringen följande olägenheterna möjligen kunde överväga 
nyttan, eller kanske t. o. m. förutsatt, att nyttan vore övervägande. 

Tidningarna ha berättat, vilka olägenheter som följt av 
ändringen: postala förväxlingar på grund av namnlikhet med 
annan ort, motsägelse mellan poststationens namn, som ändrats, 
ock järnvägsstationens, som kvarstått oändrat, samt allmänt 
missnöje. Detta tog sig uttryck i en petition, att poststationen 
måtte återfå namnet Breared. Med anledning av petitionen 
föreslogs från Generalpoststyrelsens sida, att poststationen even-
tuellt skulle kallas varken Breared eller Bredared, utan Brea 
eller Breeril, en utväg som alltså från samma synpunkt sett, 
som för namnändringen varit bestämmande, torde ha förefallit 
bättre än att låta namnformen Breared gälla. Ärendet gick 
till högsta instans. Av Kungl. Maj:t blev petitionen avslagen. 
Poststationen heter alltså nu Bredared, men järnvägsstationen 
Breared2. I jordeboken kvarstår likaledes namnet Breared. 
Statskalendern för 1912 skriver »Bredared [Breared]*. 

Är nu den ståndpunkt alldeles riktig, från vilken man kommer 
till det resultatet, att sådana namnformer som Degerfors, Born-
sjön, Breared principiellt äro oriktiga? Om dessa namn gällde 
obetydligare orter, där namnändringen bleve en affär som icke in-
tresserade stort flera än kommittén ock enstaka jordegare, vilka 
utan vidare ginge in på ändringarna, funnes det ens under sådana 
förutsättningar giltiga skäl för ändring? Svaret på denna fråga 

Namnformen Brea synes vara en nybildning, gjord för att 
förebygga namnlikhet. Namnformen Breeri torde vara hämtad ur någon 
äldre källa. Dialektuttalet är biLåtaita, vid sidan varav finnes den på 
anslutning till riksspråket beroende uttalsformen biaie. — Dessa upp-
lysningar om namnet ha benäget meddelats av docenten J. MJÖSERG i 
Lund. 

Kungl. Maj:t har nu bifallit ett av järnvägsstyrelsen väckt för-
slag, att järnvägsstationen fr. o. m. 1 oktober 1912 må kallas Sim-
lå,ngsdalen. (Not vid korrekturläsningen.) 
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beror väsentligen på arten av de fordringar, som ur språkriktig-
hetssynpunkt ställas på namnen. I det följande blir det till-
fälle att återkomma till denna synpunkt. Här må blott fram-
hållas, att de fordringar härutinnan, vilka från kommitténs 
ståndpunkt i princip gjorts gällande, kunna innebära, att så-
som principiellt oriktiga betraktas ej blott i vanlig mening 
felaktiga namn i jordeböcker ock på kartor, utan även sådana 
namnformer, som i orternas allmänna bruk äro vedertagna så-
som riksspråksformer ock fungera som namnens »riktiga», normala 
former, utan att något behov av ändring förnimmes hos dem, 
som använda namneni. 

Hade sådana språkriktighetsfordringar tillämpats under ut-
vecklingen av våra ortnamn, skulle vi nu ha ett vida enformigare 
ock jämnstruknare namnskick, än det som förefinnes. Ock 
kunde de nu genomdrivas, skulle därav följa, att — för att ta 
några exempel ur mängden — Som i Jämtland borde ändras till 
likhet med Säm i Västergötland; Söråker i Medelpad till likhet 
med Söderftkra i Småland; Boderne i Västergötland, Bodane 
i Värmland ock Dalsland, Buan i Härjedalen, Boden i Norr-
botten till likhet med Bodarna i Uppland; Klemedstorp i Skåne, 
Klämmestorp i Västergötland ock Klämstorp i Östergötland till 
likhet med Klemenstorp i Småland o. s. v. Men detta vore 
uppenbarligen att titt ock ofta förgripa sig på en värdefull till-
gång i vårt språk. Kommittén har ej häller någonsin föresatt 
sig som mål en undantagslös namnreglering av dylikt slag: 
redan det i dess arbetsplan uttalade förbehållet rörande sådana 
allmännare bekanta namn, som kunna »anses hafva ingått i det 
svenska riksspråket», skulle bland de uppräknade namnen givet-
vis fritagit åtminstone Boden från ändring, ock i sin praxis 
har kommittén, i större utsträckning ju längre tiden lidit, lemnat 
massor av dylika namn, även på de minsta orter, utan ändrings,- 

1) Jag bortser härvid från att det just i det av prof. NOREEN a. st. 
valda exemplet: Degerfors eller Digerfors? (jfr ovan s. 42) kan synas 
tvivelaktigt, huruvida Degerfors är att betrakta som en dialektism. 
Jfr Hesselman »De korta vokalerna i och y i svenskan», s. 150 not 1. 
Likaså bortser jag därifrån, att i ett annat av de här berörda exemplen, 
Bitrsjön eller Bornsjön, kommitténs omdöme om ej blott den praktiska 
lämpligheten, utan kanske också om den principiella riktigheten kunde blivit 
något olika, i fall ett rikhaltigare material för bedömmandet hade stått 
till kommitténs förfogande. 
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förslag. I varje nytt häfte av »Ortnamnen i Älvsborgs län», lik-
som på varje av kommittén reviderat kartblad, finner man tal-
rika exempel därpå, ofta dock vittnande om mycken vacklan. 

När kommittén underlåtit att föreslå ändring av ett namn 
till en sådan riksspråksform, som kommittén principiellt be-
traktat som den egentligen riktiga, har kommittén i stället gärna 
velat ändra namnets hittilsvarande officiella form eller den form, 
kommittén eljes haft sig förelagd till prövning, i motsatt rikt-
ning: till närmare överensstämmelse med dialektuttalet. Ock i 
de ej sällsynta fall, där kommittén funnit det ovisst, hur en 
dialektal namnform rätteligen borde omskrivas på riksspråk, 
synes kommittén ha tagit till princip att upptaga dialektforrnen, 
så ljudenligt stavad som möjligt. 

Att sistnämnda princip till sin kärna är berättigad, torde 
ingen bestrida. Utan inskränkning, i abstrakt allraännelighet 
uppfattad ock tillämpad, kan den dock någon gång leda till 
ganska besynnerliga konsekvenser. Ett exempel må visa, hur 
föga kommittén stundom väjer för med skriftspråket svårför-
enliga dialektismer. I ändringslistan till Leksandsbladet före-
slogs, att namnet Sofholsberget skulle ändras till Sågårsberget. 
På Leksandsmål heter bärget s?gosbar,78 jämte s8vosbarje. Den 
förra formen är avgjort vanligare. På kartor ock i handlingar 
står Sofholsberget, vilket allmänt betraktas som namnets rätta 
form, man kan säga: som dess officiella form, ehuru ju officiell 
stadfästelse i ett sådant fall ej föreligger. Till bärget stöter ett 
inom byn Risholn beläget gärde, s8gogyak8, i storskifteshand-
lingarna, tydligen på grund av gissning, skrivet sövallsgärdet. 
På gärdet har varit en s. k. sovhol, på Leksandsmål SMÅ', d. v. s. 
en liten 'hor, på vilken kreaturen brukat sova middag. Att bärgets 
namn sammanhänger med gärdets ock med ordet sovhol, synes 
uppenbart. Konceptkartans användning av namnet Sovho Is-
berget synes sålunda vara fullkomligt i sin ordning. 

Kommitténs förslag, Sågårsberget, utgår tydligen från en 
dialektform *wetsbarj8, *s8g8sbarj8 1. dyl., en form som jag 
för min del ej hört, men vars förekomst det ej torde finnas an-
ledning att betvivla. Den får väl dock anses betydligt mindre 
allmän än s8gosharp. Dialektformen *s8getsbari8, eller hur den 
kan ha lytt i uppteckningen, har tydligen synts kommitténs 
undersökare ock på grund av hans utsagor även kommittén själv 
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oförenlig med Sofholsberget. Kartans namnform har för den 
skull betraktats som oriktig ock den upptecknade dialektformen 
som det enda man hade att hålla sig till. När nu denna skulle 
skrivas i riksspråksform med bortseende från alla härlednings-
synpunkter ock med så ljudenlig stavning som möjligt, fick den 
utseendet Sågårsberget. Till kommitténs transskriptionsprin-
ciper i dylika fall synes bl. a. höra, att v ock o återges med 
bokstaven å, s, med ra. Men om nu folk i orten finge se kom-
mitténs namnform på kartan, är det sannolikt, att de begrepe 
meningen? Säkerligen skulle de ej utan svårighet känna igän 
sin egen dialektform i denna dräkt. Någon anledning till änd-
ring av namnet Sofholsberget skulle de antagligen ej kunna 
finna. Även om namnet Sofholsberget hade varit en uppenbar 
folketymologi, skulle det dock varit överlägset över Sågårs-
berget. 

Nu äro emellertid skälen varför Sofholsberget icke ansågs 
förenligt med den upptecknade dialektformen, följande: dialekt-
formen har ett å-ljud, ej o i andra stavelsen; den har vidare g 
i st. f. v. Men åtminstone det första torde ej vara något skäl 
alls, då dels namnet vanligen uttalas med o, dels också analoga 
fall med å finnas i dalmål. Så har för namnet Skafholsängarna 
i Rättvik antecknats skavolsakar jämte skav4safior (båda for-
merna i Gärdebyn); för Skafholen har antecknats skav 
(Gärdsjö), skavok (Bom); ock i Mora (Vinäs) har av appella-
tivet sovhoi antecknats formen sovar. Det förhållandet, att de 
närmare betingelserna för å-ljuds uppträdande vid sidan av o, 
liksom för g-ljuds uppträdande vid sidan av v, i namnet Sof-
holsberget icke äro alldeles utredda, detta förhållande utgör ej 
tillräcklig anledning att förkasta den av andra omständigheter 
styrkta uppfattningen av vad som är detta namns rätta form. 

Kommittén har sedermera, närmare underrättad om för-
hållandena, återkallat även detta ändringsförslag, varpå, det 
redan graverade namnet Sågårsberget ändras till Sofholsberget. 
Ehuru sålunda rättelse redan skett, torde detta fall dock för-
tjäna omtalas såsom ett exempel på vart kommitténs namnreg-
lering — sådan den nu är — stundom kan leda. Att detta namn 
blivit föremål för efterprövning, har icke berott på att kom-
mittén dragit någon misstanke om lämpligheten av den på 
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grund av undersökarens framställning föreslagna namnändringen. 
Det är genom en tillfällighet dess olämplighet upptäckts. 

Om kommittén å ena sidan gynnat de riksspråksenliga 
namnformerna, detta ord taget i den inskränkta betydelse, kom-
mitten velat giva däråt, ock å andra sidan också, i synnerhet 
på senare tid, de till dialektuttalet sig anslutande namnformerna, 
synes kommittén däremot mera genomgående ha ställt sig av-
visande mot sådana traditionella namnformer, som varken hört 
till den ena eller andra kategorien. Sålunda ha namnen på 
-ruder i Västgötadelen av Älvsborgs län icke synts kommittén 
akceptabla i riksspråksbruk, ock på kommitténs förslag ha de i 
jordeboken genomgående ändrats till -rudorna, en åtgärd som 
Postortförteckningen av år 1909 utsträckt till de många hithörande 
namnen i Skaraborgs län. Anledningen till att denna namntyp 
synts kommittén mindre akceptabel än exempelvis namntypen 
på -ane, Bodane o. dyl. i Dalsland, som kommittén utan änd-
ring upptagit, har tydligen varit följande. Bodane avviker 
visserligen från den egentligen »rätta, formen Bodarna, vilken 
form emellertid i orten ej användes som riksspråksform av ifråga-
varande namn, men ansluter sig åtminstone i fråga om ändelsen 
till dialektformen; namnen på -ruder däremot avvika även från 
dialektformen, som är -ira, -huara 1. dyl. Formerna på -rader 
representera en lokal skrifttradition, återgående på ett äldre 
dialektuttal eller på en kompromiss mellan ett sådant ock sin 
tids riksspråkskrav. Övergången av ändelsens o till e är i alla 
händelser ett typiskt västgötskt dialektdrag. Under flerhundra-
årig hävd ha dessa former stadgat sig till en i ortens riksspråk 
fortlevande typ. Men detta är ej riksspråk i kommitténs me-
ning, ock en ändring har därför synts kommittén så angelägen, 
att den i arbetsplanen uttalade princip, enligt vilken ny riks-
språksform ej skulle införas, när jordebok ock övriga källor 
mera enhälligt tala däremot, i fråga om hithörande namn fått 
stå tillbaka. Från en annan ståndpunkt sett än kommitténs 
synes något behov av namnreglering här ej ha förelegat, mer 
än så till vida att motsägelsen mellan denna namntyp på -rader 
ock det någon gång förekommande -ruderna (»Ruderne» i Knätte 
socken av Redvägs härad i 1877 års jordebok) väl kan anses 
ha bort avlägsnas. Detta hade dock naturligtvis lättare kunnat 
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ske genom undantagets ändring till överensstämmelse med typen 
än genom ändring av såväl undantag som typ till en alldeles 
ny typ. I förhållande till nutida bruk är nämligen namntypen 
på -rudorna en nyhet, även om en del av de ändrade namnen 
förut, dock knappast senare än på 1600-talet, skrivits på detta 
sätt. 

Men liksom kommittén med tiden upptagit allt fler ock fler 
dialektala namnformer, så ha också allt oftare, om än ej ännu 
i så stor utsträckning, som ur vissa synpunkter kunde synas 
lämpligt, vid namnre visionen skrifttraditionella namnformer lem-
nats orörda, vilka avvikit från såväl kommitténs principiella 
riksspråksnorm som från dialekten. Sålunda finner man i Skepp-
landa socken, Ale härad av Älvsborgs län, namnet 'töserna 
bibehållet, ehuru det, behandlat i motsvarighet mot det nyss-
nämnda »Ruderne», som ändrades till Rudorna, bort bli Rö-
sarna. Ock — för att ta ett exempel från helt annat håll — 
vid namnrevisionen å Morabladet har bynamnet Myran i Våm-
hus socken icke föreslagits skola ändras till Myren. Formen 
Myran, som är vedertagen i skrift ock i muntligt riksspråks-
bruk i orten, har ej stöd i dialektformen, som lyder m6n, utan 
endast i en lokal riksspråkstradition, vilken i sin ordning stöder 
sig på östra Dalarnes, inklusive staden Faluns gamla mål, vari 
ordet som appellativ har formen av ett svagt femininum: myra, 
en form som därutöver är rådande i stora, sammanhängande 
delar av landet. 

Någon gång har kommittén t. o. m. drivit användningen av 
en dylik form utöver det bestående brukets gräns. Vid gransk-
ning av Duvedsbladet skapades ett prejudikat, i det det allmänt 
bekanta ock således — enligt kommitténs uppfattning av be-
greppet — i riksspråket ingångna namnet storlien med rätta 
ansågs icke påkalla någon ändring till Storliden. Sedermera 
har — det vill synas, som om det i viss mån varit en följd 
härav — det i Jämtland på flera ställen traditionella bynamnet 
Lien icke blott akcepterats, där det förekommit på av kom-
mitten granskade kartblad, utan denna namnform har t. o. m. 
vid granskningen av Ströms- ock Alanäsbladen, i landskapets 
utkant, utanför det område där formen Lien (-lien) sedan 
gammalt är rådande, genomförts i namn på nybyggen ock fäbodar, 
i strid mot vedertaget skriftbruk, som har dels Lia dels -liden; 
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vad beträffar Svanliden i Alanäset, det enda av ifrågavarande 
namn, som inkommit i jordeboken, i strid även med denna. 
Efteråt har kommitténs uppmärksamhet fästs på att åtskilligt talat 
emot utsträckningen av formen Lien utöver dess traditionella 
förekomst. Kommittén har dock ej funnit anledning att härut-
innan ändra sin ståndpunkt. 

2. Namnändringarnas talrikhet. 

Antalet av de namn, kommittén föreslagit till ändring, visar 
vid olika tillfällen ganska starka växlingar. Följande siffror 
torde kunna tjäna till att i någon mån belysa förhållandet. 

Granskade kart- 
blads namn 

Tidpunkten 
för namn- 

granskningen 

Antal 'å 	Antal före- 	Procenttal 
koncept- 	slagna änd- 	till ändring 
kartan 	ringar,inklu- (resp. stryk- 

upptagna 	sive stryk- 	ning) före- 
namn 	ningar 	slagna namn 

Sävstaholml 	. 	. . våren 	1905 2,785 977 35,1  % 
Sollefteå 	. 	. 	. 	. . hösten 1905 1,031 438 42,5 % 
Färentuna härad 2  . hösten 1905 602 124 21,6 % 
Hotagen 3 	 somm. 1906 840 252 30 	% 
Indal 	 somm. 1906 1,289 169 13,1 % 
Ström 	 hösten 1910 700 185 26,4 % 

Vad först namntätheten beträffar, är det låga antalet namn 
å norrländska kartblad iögonenfallande. Medan Sävstaholms- 

Av de 2,785 namnen förekomma 1,378 på konceptkartan i skalan 
1:50000, nämligen på kartbladets Närkes- ock östgötadelar. Till denna 
summa ha lagts 1,407 namn, som förekomma på de mot kartbladets 
Södermanlandsdel svarande delar av ekonomiska kartvärket. Dessa an-
vändes nämligen här till underlag för namnundersökningen. Då endast 
omkring en tredjedel av kartbladets område torde falla inom Söderman-
land, förekomma således namnen mer än dubbelt så tätt på de nämnda 
ekonomiska kartbladsdelarna i jämförelse med de topografiska. Sävsta-
holmsbladet i skalan 1:100000 har omkring 1,720 namn, delvis andra 
än på det till underlag vid namnundersökningen använda kartmaterialet, 
vilket torde vara grunden till att flera på generalstabskartan före-
kommande värkliga namnfel ej blivit föreslagna till rättelse, t. ex. tryck-
felet Munsbit för Munslätt. Jfr ytterligare s. 36 f. ovan. 

Ekon. karta. 
Endast kartbladets svenska namn ha inräknats i summan 840. 

Dessutom förekommo å konceptkartan 117 lapska namn samt 8 blandade 
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bladet i skalan 1:100000, omfattande ett område av omkring 
26,5 kvadratmil ock upptagande omkring 1,720 namn, har om-
kring 65 namn i medeltal på kvadratmilen, så har Strömsbladet 
i samma skala (konceptkartan), omfattande ett område av om-
kring 41,3 kvadratmil ock upptagande 700 namn, endast om-
kring 17 namn på kvadratmilen; ock Indalsbladet i skalan 
1:50000 (konceptkartan), omfattande ett område av omkring 42,7 
kvadratmil ock upptagande 1,289 namn, har omkring 30 namn 
på kvadratmilen. Tätast förekomma namnen på de ekonomiska 
kartorna. Som ett exempel utöver det ovan, s. 50 not 1, an-
förda kan framhållas, att på den ekonomiska kartan över Fåren-
tuna härad i skalan 1:50000, omfattande ett område av omkring 
3,9 kvadratmil ock upptagande efter revisionen 632 namn, komma 
omkring 162 namn på kvadratmilen. 

Naturligtvis bero de låga siffror, som uttrycka namnfrekvensen 
å de norrländska kartbladen, i första rummet på bebyggelsens 
gleshet. Då nu bebyggelsen ock därmed huvudmassan av namnen 
förekommer samlad i ådalarna ock kring sjöarna, så blir för 
större delen av kartbladens yta namnens tunnsåddhet än större. 
Som ett exempel på vilka tomrum som kunna förekomma, för-
tjänar måhända nämnas, att på Sollefteåbladet i skalan 1:50000 
(konceptkartan) finns en yta av nära 35 kvadratcentimeters vidd 
motsvarande ett område av omkring 1,7 kvadratmil, där ej mera 
än; ett enda namn förekommer, ock detta namn är — Namn-
lössjön. Det angivna området, beläget mellan Ragunda å ena 
sidan, Helgum ock Edsele å den andra, är visserligen en öde 
skogstrakt, men så utan ortnamn som på kartan är den inga-
lunda i värkligheten. På det efter namnrevisionen utgivna kart-
bladet i skalan 1:100000 ha inom detta område upptagits 10 
namn på naturföremål, bärg, myrar, skogsterränger o. s. v. ock 
dessa 10 utgöra naturligtvis ingalunda alla som finnas. På hela 
Sollefteåbladet i skalan 1:100000 äro efter namnrevisionen upp-
tagna 1,288 namn, således 257 namn mer än på konceptkartan 

svensk-lapska namn, Av de lapska ha ändrats 67 eller 57,8 %. Alla de 
blandade ändrades. Bland ändringarna ha ej medräknats 4 fall, då lapska 
namn utbyttes mot svenska, ock 4, då tvärtom svenska namn utbyttes mot 
lapska. — I exkurs II lemnas en summarisk översikt över vad ändringarna 
å detta blad bestått i samt redogöres för några av ändringsförslagen 
icke berörda, men ur namnregleringssynpunkt beaktansvärda, typiska fall. 

4-121532 Sv. landem. Geijer. 
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i skalan 1:50000. Undersökaren antecknade omkring 3,000 namn, 
bland vilka en betydlig del dock utgjordes av sådana, som endast 
medtogos såsom led i en lexikalisk ortnamnssamling, ej för att 
föreslås till införande på kartan. 

Övriga kartblad, vilkas namn reviderats, ha oftast erhållit 
en betydligt mindre komplettering av sitt namnförråd. Revi-
sionen har i de flästa fall väsentligen inskränkt sig till formella 
ändringar i de redan på konceptkartan upptagna namnen. På 
kanske de flästa blad har endast ett litet fåtal nya namn tillagts. 

Vad vidare beträffar ändringsförslagens frekvens, så få 
naturligtvis de starka växlingarna i procenttalen icke tagas som 
direkta mätare på den grad av större eller mindre radikalism, 
varmed kommittén genomfört sina ändringsprinciper. Åtskilliga 
omständigheter ha gjort, att även de förhållanden, varunder 
ändringsförslagen upprättats, varit ganska växlande. 

För det första får man fråndraga sådana ändringsförslag, 
som avse icke namnens form, utan deras betydelse. Vid gransk-
ningen av en del kartblad har nämligen rörande åtskilliga namn 
anmärkts eller upplysts, att de på koneeptkartan brukats om 
annan ort än den, vilken ansetts böra rättast eller lämpligast.  
betecknas med ifrågavarande namn, eller att omfattningen av 
deras betydelse i ortens bruk befunnits vara vidare eller trängre, 
än vad deras förekomstsätt å konceptkartan synts ge vid handen. 
I förhållande till hela mängden ändringsförslag utgöra emellertid 
de, som sålunda gälla ej formens, utan betydelsens riktighet, 
ett försvinnande litet fåtal. De flästa av de ändringslistor, 
kommittén insänt till kartvärket, innehålla endast ändrings-
förslag rörande namnens form, ingenting rörande deras betydelse. 

Olika namnbehandling å olika konceptkartor ock olika 
namnskick i olika trakter, har spelat en större roll för ändrings- 
förslagens olika talrikhet. En viktig bidragande orsak till deras 
större mängd vid granskningen av de tvänne första kartbladen har 
också legat däri, att kommittén vid dessa tvänne blads granskning 
genomgående gjorde även jordeboksnamnen till föremål för änd-
ringsförslag, så snart sådana enligt kommitténs principer be-
funnos påkallade, under det de gamla jordeboksnamnen seder-
mera för det mästa förbigåtts vid upprättandet av kommitténs 
ändringslistor, ehuru ej vid undersökningarna i orterna. 



NAMNÄNDRINGARNAS.  TALRIKHET. 	 53 

Ej minst har det från olika undersökare härrörande mate- 
rialets olika rikhaltighet ock beskaffenhet bidragit till att göra 
förutsättningarna för kommitténs namnreglering olika. Tydligen 
ha ändringarna i regel blivit flera, ju rikhaltigare de inkomna 
upplysningarna varit. Karakteristiskt i detta avseende är Indals-
bladet, å vilket kommittén föreslog 169 ändringar bland 1,289 
namn, d. v. s. att 13,1 % av namnen skulle ändras, en siffra 
betydligt lägre än för något av de övriga s. 50 ovan nämnda 
bladen. Ser man på ändringslistorna till Indalsbladet, finner 
man, att 96 av de 169 ändringsförslagen komma på bladets 
östra tredjedel, 73 på de två västra tredjedelarna tillsammans. 
Då på den östra tredjedelen av konceptkartan förekomma 446 
namn, ha här 21,5 % föreslagits till ändring; då de två västra 
tredjedelarna tillsammans ha 843 namn, ha här 8,6 % föreslagits 
till ändring. Det är uppenbart, att orsaken till skillnaden väsent-
ligen är den, att den östra tredjedelen varit lemnad åt en under-
sökare, de två västra åt en ann an ock att det av den först-
nämnde hopbragta materialet varit ojämförligt mycket rik-
haltigare än den andres. På flertalet av de s. 22 ovan upp-
räknade kartblad, vilkas namn hittils granskats av kommittén, 
synes granskningen, åtminstone vad de topografiska kartorna 
beträffar, närmare likna den granskning, som utförts på de två 
västra tredjedelarna av Indalsbladet, än den, som utförts på den 
östra tredjedelen. 

Även kommitténs under ojämförligt mycket mer likformiga 
förhållanden utförda revision av jordeboksnamnen i Älvsborgs 
län visar rätt stora, om ock ej så stora fluktuationer i de på 
kommitténs förslag företagna ändringarna; mängd. Så ha i 
Vättle härad omkring 34 % av namnen i 1877 års jordebok 
ändrats — ändringarna ha gjorts år 1907; i Gäsene härad, 
varest ändringarna gjorts åren 1910-11, ha omkring 42 % änd-
rats. Att ändringsprocenten blivit så mycket större för sist-
nämnda härad, beror väsentligen på följande omständighet. I 
Gäsene härads by- ock gårdsnamn, sådana de förelegat i 1877 
års jordebok, har bestämda artikeln tydligen avsiktligt, ehuru 
ingalunda konsekvent, i stor utsträckning utrotats, särskilt i de 
socknar, som enligt bokstavsordningen intaga mellersta rummet 
i jordeboken. Av kommitténs namnändringar ha omkring 150 
stycken, något mer än halva antalet, väsentligen bestått i att i 
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konsekvent överensstämmelse med dialekten utsätta bestämda 
artikeln, alltså att ändra Östergård till Östergården o. dyl. I 
Vättle härad däremot ha i 1877 års jordebok dylika namn i 
regel skrivits med bestämd artikel, när de ha sådan i dia-
lekten. 

Vacklan ock förbiseenden i Ortnamnskommitténs 
namnregleringsförslag. 

Helt ock hållet bero de starka fluktuationer i frekvens, som 
förekomma i de av Ortnamnskommittén upprättade namnänd-
ringsförslagen, icke på ovan framhållna omständigheter. En ej 
oväsentligt bidragande faktor har också varit, att kommittén 
under ändringsförslagens upprättande intagit växlande stånd-
punkter. Även härutinnan råder dock en stor olikhet mellan 
revisionen av jordeboksnamnen inom Älvsborgs län ock revisionen 
av kartornas ortnamn. I båda förmärkes en fortskridande ut-
veckling från en radikalare till en moderatare tillämpning av namn-
regleringsprinciperna. Under det förhållandena vid namnrevi-
sionen i :tilvsborgs län i stort sett synas ha karakteren av en 
jämn; utveckling ock namnförslagen, oberoende av möjligen 
skönjbar förskjutning i namnregleringsståndpunkten, genom-
gående bygga på grundliga utredningar ock omsorgsfullt redi-
geras, så ha däremot de ytterst olika betingelser, varunder 
kartornas namnredigering egt rum, givit det härpå nedlagda 
arbetet samt dettas resultat en ganska starkt framträdande 
karakter av tillfällighet ock ojämnhet. Här har givits rum ej 
blott för mera tillfälliga motsägelser i enskildheter ock en natur-
lig, småningom framträdande förskjutning över hela linjen, 
utan jämväl för en oväntat hög grad av vacklan ock en mängd 
förbiseenden. 

Några exempel må anföras. 
Vid undersökningen av Duvedsbladets hamn (jfr s. 21 ovan) 

räknade kommittén genomgående sådana i namnens gängse 
former i skrift ock i bildat uttal förekommande ändelser som 
-e i Bräcke, -a i Klocka, -an i Asan o. s. v. till sådant som 
borde ändras, så att alltså de regelbundet riksspråkliga, men 
för ortens riksspråksbruk antingen alldeles främmande eller åt-
minstone ej allmänt vedertagna formerna Bräckan, Klockan, 
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Åsarna 0. B. v. vore de riktiga. På ändringslistorna till Sollefteå-
bladet tillämpades samma måttstock endast med betydande mo-
difikationer. Lägenhetsnamnet Vemyra ändrades visserligen till 
Vemyren (dock ej till Vedmyren, som kommitténs principer 
väl egentligen skulle ha krävt); men den i orten vedertagna 
riksspråksformen Åkvisslan akcepterades, ehuru den ej ens kan 
stödja sig på dialektformen. Denna lyder nämligen akmila ock 
skulle regelbundet ha blivit Åkvisseln 1. På Indalsbladets östra 
tredjedel ändrades i kommitténs förslag lägenhetsnamnen Lut-
myran ock Vargmyran till Lutmyra ock Värmyra, men på 
samma blads två västra tredjedelar föreslogs enligt den tidigare 
ståndpunkten i 7 namn på -myra(n) ändring till -myren. När 
Indalsbladet i skalan 1:100000 utkom, voro av dessa namn de fiästa 
uteslutna, ett par ändrade, ett bibehållet °ändrat: °ändrade kvar-
stod° dessutom Snubbmyran ock Sketemyran, vilka kommittén, 
tydligen av förbiseende, ej föreslagit till ändring. På samma 
blad (östra tredjedelen) införde kommittén den dialektala namn-
formen Brännan i betydelsen Brännorna. På Umeåbladet in-
fördes däremot Brännan i st. f. konceptkartans Bränna som 
singularis. På kartan över Färentuna härad ändrades Myra till 
Myran, på kartan över det angränsande Sollentuna härad där-
emot Björnmyra till Björnmyren. På vissa ändringslistor finns 
i slutet ett ändringsförslag av ungefär följande lydelse: »Alla 
namn på -myra eller -myran ändras till -myren.» På andra 
dessemellan avgivna ändringslistor finner man tillämpad en 
princip att låta dylika namn, då de äro gårdsnamn, i överens-
stämmelse med bruket i orten få formen -myra, men då de äro 
namn på myrar, få, i överensstämmelse med det icke provin-
siellt färgade riksspråkets norm, formen -myren. Samtidigt har 

1) Namnet förekommer dels som namn på den bekanta forsen vid 
Fjällsjöälvens utlopp i Ångermanälven — vilken fors på kartan be-
nämnts med det i orten även förekommande namnet Åkvisselforsen 
— dels som namn på vid denna fors belägna gårdar, dels slutligen som 
namn på en vid Björkåns ock Rävsjöåns sammanflöde belägen gård i 
Eds socken. Sistnämnda gård har i jordeboken det vanställda, i ortens 
bruk icke vedertagna namnet Åqvistland. Samma namnform har i 
jordeboken även använts om forsen i Ådals-Liden, i det därvarande 
skattefiske benämnts Åqvistlands Tenled. Den reviderade kartan har 
upptagit formen Åkvisslan i enlighet med kommitténs förslag för går-
darna i Ådals-Liden, men bibehåller Åkvistland för gården i Ed. 
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kommittén dock även i naturnamn föreslagit formen -myran 
(så på Alanäsbladet)'. 

Namn sammansatta med Sör- har kommittén ursprungligen 
ansett böra ändras till Söder-. På Sävstaholmsbladets ändrings-
listor är detta strängt genomfört. Redan på Sollefteåbladet lät 
kommittén emellertid Sör- kvarstå. Likaså på den kort där-
efter granskade Färentunakartan. På Indalsbladet bibehölls ~- 
i de flästa fall, men ändrades i ett fall till Söder-, utan skönj-
bar anledning till den olika behandlingen. På Umeåbladet har 
kommittén akcepterat Sör-, ock därjämte har kommittén — eller 
väl snarare kommitténs undersökare — av malplacerad konse-
kvens låtit Norr- stundom heta Nörr-. På Holmö-, Degerfors-
ock Sundsvallsbladens ändringslistor genomför kommittén Söder-, 
men synes numera i allmänhet ha avstått från denna ändring på 
kartorna. Kommitténs behandling av denna namngrupp synes även 
i Älvsborgs län visa en viss vacklan. I början har Sör- (ock Sö-) 
bibehållits i gamla jordeboksnamn, men Söder- genomförts i 
yngre gårdsnamn samt i lägenhets- ock naturnamn. I senare 
häften finner man Sör- även i dylika namn, i det sista häftet, 
Gäsene härad, dock ånyo Söder-. 

På östra tredjedelen av Indalsbladet har efter namnrevi-
sionen formen Flarken blivit rådande, på den övriga delen formen 
Ylärken. Samma växling Flarken,,,Flärken förekommer även 
annars, antagligen beroende på olika undersökares olika upp-
fattning av detta namn. Regelbundet borde .det på riksspråk 
heta Flarken, i vilken form ordet också såsom appellativ an-
vänts av naturvetenskapliga författare. På bykartor m. m. 
skrives emellertid mycket ofta Flärken i enlighet med ut-
talet, även det bildade, stundom t. o. In. endast i överens-
stämmelse med det bildade, men ej med det dialektala uttalet 
(så i Ström i Jämtland). 

I Urneåtraktens skärgård förekömmer en talrik namngrupp, 
som på kartor uppträder dels under formen -ören, dels under 
formen -ågern. Namnen innehålla i båda fallen samma ord, 
det gamla aurr. I dialekten har detta ord blivit eger 1. dy1. 2. 
Då formerna så starkt skilja sig från varandra ock då en del 

Jfr även s. 49 ovan. 
Jfr Unander, Allmogemålet i södra delen af Vesterbottens län, 

s. 47; Åström, Sv. landsm. VI. 6,s. 68. 
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av dessa namn ha särskild betydelse för sjöfarten, innebär natur-
ligtvis den vacklan, som här råder i hittilsvarande riksspråks-
bruk, betydligt större olägenhet, än om exempelvis namnet på 
ett torp vacklat mellan en form på -myra ock en form på 
-myran, vartill nu kanske kommittén fogat en tredje form på 
-myren. Här har tydligen förelegat en ur praktisk synpunkt 
icke betydelselös uppgift för namnregleringen. Kommitténs åtgärd 
har bestått i att söka i ändringslistorna genomföra formen -ågern. 
Lämpligheten av att föredra denna form vill jag ej bestrida i 
ock för sig, hur djärv kommitténs åtgärd än var att företa en 
dylik namnreglering på rak arm, utan att ha tagit notis om 
någonting annat än de av undersökaren meddelade uppgifterna 
om dialektuttalet. Men om nu formen -ågern skulle genomföras 
på generalstabskartan även på orter, vilkas namn på sjökort ock 
i handboken »Svenska Lotsen» skrivits med -ören, borde man 
väl sökt att för framtiden få denna motsägelse avlägsnad. Här-
för har dock kommittén ingenting gjort. På det senare ut-
komna »Sjökort öfver Norra Kvarken», utg. av K. Sjökartevärket 
1910, finner man också i de flästa fall -ören, men någon gång 
också -ågern på orter, som på generalstabskartan skrivits -ågern, 
jämte åtskilliga andra, icke ringa avvikelser mellan de båda 
kartornas namn på samma orter. Ej ens på generalstabskartan 
saknas helt blandningen mellan -ören ock -ågern. I sydvästra 
hörnet av Umeåbladets sydöstra delblad (i skalan 1:100000) finner 
man tätt bredvid varandra namnen Tärnågern, Lillkusören ock 
Storkusören. Ock i kommitténs ändringslista till Holmöbladet 
ha de allra flästa namn, som innehålla detta ord, föreslagits skola 
ändras till -ågern, därest de ej redan på konceptkartan skrivits 
i sådan form; men de med Halör- sammansatta ha ej föreslagits 
till dylik ändring. Namnet Halören eller Halågern fanns självt 
ej upptaget på konceptkartan. Bland »tilläggsnamn» i slutet av 
ändringslistan uppföres emellertid namnet i formen Halågern, 
men är sedan överstruket. Förklaringen till vacklan torde 
knappast kunna vara någon annan än den, att undersökaren ej 
varit på det klara med att ören ock ågern är samma ord, samt 
att kommittén ej kontrollerat ock kompletterat hans undersök-
ning på denna punkt, ehuru upplysning om förhållandet mellan 
de båda formerna kunnat vinnas på flera ställen i facklittera-
turen. 
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Vid Sollefteåbladets södra kant förekommer namnet Hong-
sjön (Sjö i Håsjö sn, Jämtland). Namnet, som här uppträder i 
en i ortens riksspråksbruk gängse form, heter i dialekten hogron 
(*-Hungsjön). Kommitten gjorde intet ändringsförslag. På 
sjöns sydsida ligger Hongsjöberget, vars namn även, i konse-
kvens härmed, lemnades utan ändringsförslag. Bärget fortsätter 
söderut inpå Indalsbladets område, men här uppträder dess namn, 
efter kommitténs revision, i formen Hungsjöbergen. Liknande 
fall ha flera gånger förekommit. På Degerforsbladet har kom-
mittön t. o. m. låtit två samhörande, bredvid varandra på samma 
blad förekommande namn få de motsägande formerna Frötjärn 
ock Frotjärnbäok. Ej häller detta förhållande saknar mot-
stycken. 

På Umeåbladet föreslogs ändring av Hjoggsjö till Hjåggsjö; 
på Lövångerbladet ändring av Hjoggtjärn till Jåggtjärn. Om 
vare sig undersökaren eller kommittén slagit upp LINDGRENS »Bur-
träskmålets grammatik», skulle väl strykningen av H- fått anstå 
även i det senare fallet. Likaså skulle väl Sundsvallsbladets 
Fågelvindberget ha rättats till Fågelhvinberget, icke, som 
kommittén föreslagit, till Fågelvinberget, om kommittén genom 
en något mindre flyktig undersökning i orten eller ur Rim' 
dialektlexikon inhämtat upplysning om att det finns ett ord 
hvin, som betyder 'fogellek', ett ord som för övrigt ingår i flera 
ortnamn ock som kommittén även annars låtit skriva, i strid 
med den för kartorna gällande ortografien, utan h-. Såsom ex-
empel på nystavningar, som av kommittén införts på kartorna, 
ehuru ännu icke upptagna i officiell ortografi, kunna ytterligare 
nämnas Bykstjärn på Indalsbladet i st. f. Byxtjärn ock Nykaks-
bodarna på Hotagsbladet i stället för Nykaxbodarna. På samma 
blad förekomma bynamnet Kaxås ock ett därmed sammansatt 
namn Kaxhön skrivna på vanligt sätt med x. Å andra sidan 
förekommer också, att kommittén använder en ålderdomligare 
stavning än den gällande, så Badstu- i Badstusjön m. fl. namn 
på Indalsbladets östra tredjedel (men Bastu- växlande med 
Badstu- på de återstående delarna av samma blad). Som en 
delvis blott ortografisk vacklan är det väl även att uppfatta, 
när ur kommitténs namnrevision framgått formen Rödjningen 
på Grangärdebladet, Röjningen på Hotagsbladets norra ock på 
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Strömsbladets östra del 1, Röningen på Strömsbladets västra del, 
Röningshe den på Degerforsbladet 2, Rödningsbergsbodarna på 
Hotagsbladets södra dels o. s. v. 

En egendomlig, men med de förutsättningar, varunder kom-
mitténs namnrevision försiggått, kanske ganska nära till hands 
liggande missuppfattning synes ha legat till grund, när kom-
mittén föreslog den på kartan sedan införda ändringen av Möckel-
åsen (namn på ett .bärg i Torps sn, Indalsbladet, på vilket bärgs 
topp är en triangelpunkt ock på vars sidor finnas tvänne efter 
bärget uppkallade fäbodställen) till Muekelåsen. I dialektuttal 
har Möekel- i första stavelsen en vokal, som på visst sätt något 
liknar 	men som rättare torde vara att uppfatta som en modi- 
fikation av 8 (ett 8 med överdriven rundning ock till följd därav 
till sitt akustiska intryck ganska olikt rent a; i både tryckta 
ock otryckta källor stundom tecknat to. Antagligen har under-
sökaren skrivit u, i den uppteckning av namnet, som föranlett 
kommitténs ändringsförslag Muckeläsen. Men i det på samma 
blad (inom Hällesjö sn) förekommande namnet Myekelbällsjön, 
som undersökaren antagligen upptecknat med 8 i första stavelsen, 
har kommittén ansett Myekel- vara rätta riksspråksformen, ock 
likaså i sjönamnet Myekelsjön ock bynamnet Myekelsjö på 

Uttalas i orten utan j i båda fallen. 
I Postortförteckningen av år 1909 Rociningsheden. För en annan 

ort på Degerforsbladet har kommittén föreslagit dialektformen Raningen. 
— Det är ej blott i ortografien namnformerna i Postortförteckningen kunna 
skilja sig från de av kommittén vid namnrevisionen föreslagna. Så 
skrives byn Rännen i Offerdal i Postortförteckningen Rönnen. Namnet 
vacklar mellan dessa båda former. Den gamla formen är Rännen, som 
är både dialektens ock jordebokens. Formen Rönnen är en folketymo-
logi, som även tagit sig uttryck i bildningen av namnet på det invid 
byn belägna, på 1840-talet anlagda, nu nedlagda bruket Ronnefors, 
stundom, så även i Postortförteckningen, kallat Rönnöfors. På kon-
ceptkartan (Hotagsbladet) hade byns namn skrivits Rönnen. Kommittén 
föreslog ock kartredaktionen införde ändring till Rännen, d. v. s. till 
överensstämmelse med jordeboken ock dialekten. 

Fäbodarna ha namn efter en by i Alsen, belägen utanför kart-
bladets område, vilken bys namn i jordeboken skrives Rönningsberg.. 
Postortförteckningen 1909 upptar bynamnet i formen Rönningsberg, 
men det identiska namnet på hållplatsen i formen Rochtingsberg. Namnet 
är i jordeboken folketymologiskt ombildat. Dialektfortnen är Römes-
bärg. Jfr Exkurs II. 
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samma blad (i Indals sn), som av därvarande undersökare skrivits 
mvIcafts" ock likaså i namnet Myckelmyrtjärn på Sollefteåbladet 
(inom Ådals-Lidens sn), som av därvarande undersökare skrivits 
mukakmgjpaga. För den dialektala språkkänslan torde första 
sammansättningsleden i dessa namn vara väsentligen densamma 
ock skillnaden mellan de sig till u, mer eller mindre närmande 
uttalsformerna i namnen på Indalsbladet å ena sidan ock det 
rena 8-uttalet i det från Sollefteåbladet anförda namnet å andra 
sidan vara mindre väsentlig. För kommittén synes det först 
anförda namnet snarare ha associerat sig med dialektordet muckla, 
som bl. a. betyder 'krångla', än med det vanliga myekei.-. I 
varje händelse synes kommittén ha förutsatt, att Muckelåsen — 
på grund av den skenbara överensstämmelsen mellan riksspråks-
uttalet av skriftbilden Muck- ock dialektuppteckningens muk — 
skulle vara förträffligt egnad att motsvara dialektformen. I 
värkligheten är den det ej. Skriftformen Möckelåsen är i detta 
avseende överlägsen, ja för språkkänslan i orten antagligen det 
enda rimliga alternativet. Skulle den ändras, skulle det varit 
till Myckel-, som föreligger ej blott i de andra namnen, utan 
även i skiftesbandlingarnas form av detta namn: Myckelåsen. 

Underlåten identifiering av namnets ursprung — väl be-
roende på bristande kännedom om skriftformerna — synes det 
ha varit som gjort, att kommittén på Färentunakartan låtit skriva 
Stekstorp (Lovö sn). På t. ex. VICTOR DAHLGRENS »Karta öfver 
Färentuna härad eller det fordom s. k. Svartsjö län», Sthlm 
1853, står Stäkestorp, ock denna form synes vara den om ej i 
handlingar, så dock i litteraturen vanligaste. Namnet Stäkestorp 
eller Stäkstorp, som det, närmare uttalet, hade kunnat skrivas, 
torde innehålla samma ord, som ingår i Almarstäket m. fl. 
namn på trånga sund ock vid sådana sund belägna orter ock 
som enligt STYFFE betytt 'pålning', enligt SÖDERWALL bl. a. 'färje-
ställe'. 

En misslyckad tolkning av dialektformen synes föreligga, 
då kommittén på Holrnöbladet föreslog den på kartan införda 
ändringen av konceptkartans riktiga namnform Östnorrestågern 
till östnordostågern. Undersökaren har tydligen ej förstått, 
att -est är superlatiVändelsen, ock antingen själv företagit — 
naturligtvis ej medvetet — en folketymologisk ombildning eller 
låtit dupera sig av en kanske i orten hörd dylik ombildning. 
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En förhastad etymologisk rekonstruktion, abstrakt sett kanske 
dock ej i ock för sig absolut omöjlig, framställd av undersökaren 
ock akcepterad av kommittén, synes ha föranlett kommitténs 
förslag, att namnet Korpusberget på Leksandsbladet (Sollerö 
sn) skulle ändras till Korphusberget. Dialektformen korpus-
nar stämmer med konceptkartans namnform. Ursprunget är 
sannolikt Korpbudsberget med ordet bud 'bod' som andra 
sammansättningsled. Härför talar bl. a., att en namnform korp-
buknepo, använd om samma bärg eller om en del därav, även 
iakttagits. Ordet hus heter i målet oys (nordvästra delen av 
Sollerön) eller mo (sydöstra delen av ön). 

Å andra sidan ha på konceptkartan förekommande, värkligen 
oriktiga namn på åtskilliga i Korpusbärgets grannskap belägna 
orter icke av undersökaren upptäckts vara felaktiga, ock kom-
mittén har följaktligen vid dem icke framställt några ändrings-
förslag. Så har Mjölviken fått kvarstå, ehuru det är myowaktp,  
'den smala viken'; Rotmyrberget, ehuru det är rodmorNar 
'rödmyrbärget' o. s. v. 

Det är icke endast som enstaka undantag dylika förbiseenden 
möta. På de delar av Leksandsbladet, som falla inom Sollerö, 
Mora ock Vänjans socknar, vilka kartbladsdelars namnfdrhållanden 
jag i sammanhang med en sommaren 1911 utförd undersökning 
av Morabladets ortnamn något studerat, har jag i omkring ett 
50-tal fall ansett mig finna anledning till någon, mer eller 
mindre väsentlig, anmärkning mot det namnskick, som efter 
kommitténs år 1910 utförda namnrevision var avsett att komma 
till användning på Leksandsbladet. När dessa anmärkningar 
sedermera framställts, har kommittén genom en lista tillägg ock 
ändringar till sin år 1910 till kartvärket ingivna ändringslista 
till Leksandsbladet sökt rätta anmärkta felaktigheter, så vitt 
möjligt varit utan sådan fullständigt ny undersökning i orten, 
som för detta blad egentligen erfordrades. Visserligen torde 
Leksandsbladet ha varit bland de svåraste att undersöka ock 
dess undersökning 1910 en av de mäst misslyckade bland alla, 
men enastående är denna undersöknings kvalitet icke. Det 
saknas ej anledning att misstänka, det en ny undersökning i 
orten skulle i fråga om ett icke ringa antal kartblad bringa i 
dagen, att den av kommittén föranstaltade undersökningen till 
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utförande ock resultat varit förhållandevis likartad med under-
sökningen av Leksandsbladet. 

I den av mig i november-december 1910 upprättade, av 
kommittén, efter ett par ändringar, i december samma år till 
kartvärket ingivna listan över ortnamnen på Strömsbladet har 
jag vid ett senare genomläsande funnit, att några av de före-
slagna namnformerna varit mindre lämpliga, dels i ock för sig, 
dels därigenom att de inneburit inkonsekvenser gentemot analoga 
namn på samma eller andra kartblad, samt slutligen att i ett 
fall ett (lätt genomskinligt) skrivfel insmugit sig. Vad de först-
nämnda fallen beträffar, berodde det mindre lämpliga namnvalet 
till väsentlig del därpå, att i undersökningen icke ingått — mer 
än för en del av kartbladets område — jämförelse med jorde-
böcker ock andra skriftliga källor. Sedan sådan jämförelse 
efteråt i nödtorftig utsträckning gjorts samt en del kompletterande 
upplysningar brevledes inhämtats från orten, hemställdes hos 
Ortnamnskommittén, att kommittén måtte i omkring ett 20-tal 
fall ändra eller komplettera sina namnförslag rörande detta kart-
blad, vilket kommittén också, utom i ett par fall, gjorde,. 

Tre av dessa senare ändringar, sås: emellan samman-
hängande ock i sak utgörande en ändring, må särskilt fram-
hållas. Inom kartbladets område finns, i Laxsjö sn, en sjö, en 
by ock en kronopark, vilka hetat Tjufvattnet. Emellertid ha 
byborna varit missnöjda med detta namn, vid sidan av vilket 
även åtskilliga andra namnformer varit i bruk. Med anledning 
av en till Kammarkollegium inkommen framställning om ändring 
av namnet Tjufvattnet i jordeboken inhämtades Ortnamnskom-
mitténs yttrande. I anslutning till detta yttrande, som bl. a. 
innehöll, att namnet Tjufvattnet syntes vara av beskaffenhet att 
kunna föranleda byamännen olägenhet samt att kommittén ej hade 
något att erinra mot det i stället föreslagna namnet Tuvattnet, blev 
såväl byns som kronoparkens namn genom Kammarkollegii beslut 
av den 6 maj 1910 i jordeboken ändrat till Tuvattnet. När 
sedan i december samma år vid granskningen av Strömsbladet 
namnet Tjufvattnet ånyo blev föremål för kommitténs prövning, 
föreslog kommittén, som ej visste, att det gällde samma ort, vars 
namn kommittén några månader tidigare varit med om att ändra, 

1) Dessa fall gällde namn innehållande ordet liden; jfr s. 49 f. ovan. 
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bibehållande av det gamla namnet Tjufvattnet. När kommittén 
sedan upplystes om förhållandet, återstod för kommittén natur-
ligtvis intet annat att göra än att även på kartan föreslå in-
förandet av namnformen Tuvattnet för byn, kronoparken ock sjön. 

Vad beträffar de många smärre inkonsekvenserna, sådana 
som då under analoga förhållanden skrivits än Böjningen, än 
Boningen o. s. v. (jfr s. 58 f. ovan), så synas de, med nuvarande 
ordning, omöjligen kunna undvikas. De enskilde undersökarne 
ha för liten överblick över namnförhållandena utanför sina om-
råden ock kunna ej med någon säkerhet på förhand veta, vilken 
skriftform av ej självklara namn kommittén kommer att anse 
vara den riktiga. De synas därför i stor utsträckning ha räknat 
på att kommitténs granskning skulle sörja för konsekvensen. 
Kommittén å sin sida synes anför optimistiskt ha velat räkna 
på att denna del av redigeringsarbetet varit undangjord i vida 
högre grad, än fallet varit, i ock med undersökarnes arbete. 
Dessutom har även kommittén saknat tillfälle till överblick, 
t. o. m. över sina egna föregående åtgärder 1. 

Uppräkningen av enskilda misstag, förbiseenden ock in-
konsekvenser i revisionen av kartornas ortnamn skulle kunna 
flerdubblas. Vad som anförts torde dock vara nog för att klar-
göra, att det under denna namnrevision såväl hos undersökarne 
som hos kommittén rått en osäkerhet, vilken icke varit av blott 
tillfällig art, samt att kommittén i ej ringa utsträckning saknat 
möjlighet att på grund av endast de upplysningar, kommittén 
inhämtat, bedömma, vilken namnform varit till riksspråksbruk 
lämpligast. De misstag, undersökarne kunna ha begått i sina 
omdömen härom liksom i sina uppgifter om de dialektala ort-
namnens former ock användning, dessa misstag har kommittén 
endast under särskilda omständigheter kunnat upptäcka. I all-
mänhet saknas möjlighet till kontroll. Ock de kontrollerings-
ock kompletteringsmöjligheter, som funnits, ha ej alltid utnyttjats.. 

4. Namnredigeringen i kartvärket. 

Är resultatet av den namnrevision, som för kartornas räk-
ning genom kommittén föranstaltats, heterogent ock till större 

1) Jfr s. 35 f. ovan. 
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eller mindre del otillfredsställande, måste detsamma även bli 
fallet med de efter revisionen utgivna kartornas namnskick. Vid 
den namnredigering, som på grundval av kommitténs namn-
listor eller ändringslistor företages i kartvärket, ha visserligen 
åtskilliga av listornas motsägelser upptäckts ock, så gott sig 
göra låtit, rättats, ofta efter föregående förfrågan hos kommittén 
ock undersökaren, men det ligger i sakens natur, att endast en 
mycket ofullständig efterkorrigering härigenom kunnat ernås. 
Ä andra sidan ha vid redigeringen inom kartvärket stundom 
nya inkonsekvenser ock felaktigheter tillkommit. 

Ovan har nämnts, att vid denna namnredigering i regel jorde-
bokens namnformer använts för de orter, vilkas namn äro in-
tagna i jordeboken — bortsett från avsöndringsbilagorna — 
men att i övrigt kommitténs förslag i regel blivit följda. I båda 
avseendena har dock regeln lidit en stor mängd undantag. Från 
jordeboken ha kartorna avvikit dels i sådana fall, där jorde-
bokens namnform torde ha synts egnad att medföra praktisk 
olägenhet, dels i sådana, där den ifrågasatta avvikelsen torde 
ha synts väsentligen endast innebära en mindre ändring av 
formell art. Då nu åtskilliga jordeboksnamn iså kartorna ändras 
ock då avgörandet av vilka namn som skola ändras, träffas i 
kartvärket, utan sådan ftiregående prövning, som annars erfordras 
för ändring av jordeboksnamn, samt utan ruedvärkan av kammar-
kollegium, som ensamt har att bestämma om ändring av jorde-
bokens namn å hemman ock lägenheter, så synes man i 
viss mån kvarstå på samma ståndpunkt, som kommittén i 
sin ovan (s. 20) anförda skrivelse av den 10 dec. 1903 ogillat, 
i det kommittén uttalade, att även om kommittén betraktade en 
stor del av de på kartorna förekommande avvikelserna från 
jordebolKens namnformer som förbättringar, det likväl ej, enligt 
kommitténs uppfattning, tillkomme kartutgivare att utan veder-
börlig prövning ändra fastställda namn'. Då emellertid ingen 

1) En fullständig uppräkning av anträffade avvikelser från jorde-
boken å ett kartblad, Sollefteåbladet, har lemnats i Språk o. stil VI, 
s. 222, VII, s. 51, VIII, s. 177 f. Bland de av kommittén å detta 
blad föreslagna ändringar av jordeboksnamn, som ansetts nog litet 
genomgripande för att kunna på den nya kartan upptagas, finner man 
ej blott sådana ändringar som utsättandet av bestämda artikeln: Löf-
berget för Löfberg eller, åtminstone väsentligen, som ortografiska be- 
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genomgående jämförelse med jordebokens namn egt rum, ha 
stundom även omedvetna avvikelser därifrån förekommit. Så har 
efter stomkartan upptagits sockennamnet Alanäs i denna form. 
I det exemplar av 1881 års jordebok, som förvaras hos kammar-
kollegium, står dock Alanäset, vilken senare form är den som 
i orten användes. 

Därigenom att stundom jordebokens, stundom kommitténs 
namnformer följts, har kartornas namnskick ej blott i allmänhet 
kommit att visa en ganska bjärt motsättning mellan traditionen 
å ena sidan, kommitténs principer å den andra, utan någon gång 
även motsägelser mellan namn, som såväl topografiskt som språk-
ligt höra nära tillsammans. Så har på Indalsbladet gårdsnamnet 
Herrsjön (i Ytter-Lännäs sn) bibehållits i enlighet med jordeboken, 
men det identiska namnet på de i närheten belägna sjöarna har 
i enlighet med kommitténs förslag ändrats till St. ock L. Hässjön. 

Av sådana i jordeboken icke upptagna namn, i vilkas skriv-
ning kartan avvikit från kommitténs förslag, må några exempel 
anföras från ett par kartblad. På Indalsbladet förekommer av 
dylika fall bl. a. Nordsjön (Ytter-Lännäs sn), för vilket namn 
kommittén föreslagit Norsjön, Mjällän (Viksjö sn), varför före-
slagits Mjälla, Hippaberget (samma sn), varför föreslagits Hippa- 

traktade ändringar såsom Norrtanfio till Norrtannfio, utan även 
sådana som Östera till Österrå,, Väster å till Västerrå (Postortförteck-
ningen 1909 ändrar det förra, men ej det senare av dessa grannbynamu), 
Mollo till Norrmofio, Äqvistland till Akvisslan (jfr ovan s. 55) m. m. 
En av de Språk o. stil VIII, s. 177 uppräknade avvikelserna från 
jordeboken: Alls» för Ällsjön (i Eds sn) utgör ett från konceptkartan 
kvarstående tryckfel, som kommittén förbigått i sin ändringslista, ehuru 
det anmärkts av undersökaren. I denna ändringslista hade genom för-
biseende, vållat av brådskan, även utelemnats ett par rättelser av i jorde-
boken icke upptagna namn: Ängesberg till Ängesberget ock Mannsjön 
till Mannssjön, ändringar som kommittén vid det tillfälle, då namnen 
genomgingos, ansåg böra föreslås. Den icke fullt exakta framställ-
ningen av förhållandet, Språk o. stil VIII, s. 178, rättas härmed. Den 
vilade, såsom a. a. VI, s. 220 not 1 angivits, icke på jämförelse med 
ändringslistorna i original, utan blott på jämförelse med anteckningar 
gjorda under kommitténs genomgång av namnen omedelbart före 
ändringslistornas upprättande. I min framställning av förhållandet mellan 
kartornas ock jordebokens namn förekommer ett tryckfel, som jag be-
gagnar tillfället att rätta: a. a. VIII, s. 178 rad 11 står Tärrsjön, läs 
Tärsjön. — Om avvikelser från jordeboken å Hotagsbladet se Exkurs 
II, där dock ej fullständig förteckning över dem meddelas. 
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klippen, Badstuguhöjden (Graninge sn), varför föreslagits Bad-
stusjöberget i, Bybodarna fäb. (Timrå sn), varför föreslagits Ris-
grändsbyn fäb. 0. s. v. Dylika avvikelser bero tydligen, åt-
minstone i flertalet fall, därpå att man i kartvärket hyst en 
självständig uppfattning av vilken namnform varit lämpligast, 
ock vad en del fall beträffar, ligger det i öppen dag, att denna 
uppfattning ej varit ogrundad. Sålunda måste det erkännas, att 
den från konceptkartan bibehållna, riksspråkliga namnformen 
Miällån varit att föredra framför den av kommittén föreslagna 
dialektala namnformen mjälla2. Stundom torde likvisst kartans 
avvikelser från kommitténs förslag bero på en uppfattning, som 
ej är så obestridligt välgrundad som i detta fall, stundom bero 
de också påtagligen på förbiseende. Tryckfel förekomma på 
alla de kartblad, vilkas namn jag fullständigt genomgått. Några 
exempel må anföras på olika slags avvikelser från kommitténs 
förslag. 

På Indalsbladet har genom tydligt tryckfel bärgnamnet 
Röjeknippen (Ljustorps sn) fått formen Röjeknipen. På samma 
blad har efter namnrevisionen införts bärgnamnet Alberget 
(Ytter-Lännäs sn), vilket namn icke förekommer vare sig på 
konceptkartan eller i den av kommittén till kartvärket ingivna 
namnlistan eller i namnundersökarens primäranteckningar. Där-
emot förekom på kartan före namnrevisionen — således bland 
de av kommittén reviderade namnen — gårdsnamnet Älgberget, 
vilket namn ser ut att vara identiskt med det bärgnamn, som 
nu på kartan fått formen Alberget. Gården är nämligen belägen 
på bärgets. Återgår då namnformen Alberget direkt eller in-
direkt på en missuppfattad dialektal uttalsform av Älgberget? 

På ekonomiska kartan över Färentuna härad har från kon-
ceptkartan bibehållits namnet Herrhamra, vilket kommittén 

Kartan upptog dock kommitténs ändringsförslag Badstasjön i 
st. f. konceptkartans Badstugusjön. 

Jag har för min del ett särskilt skäl att framhålla detta, då jag 
nämligen, genom det jag framställt inför kommittén vid genomgåendet 
av Sollefteåbladets ortnamn samt sedan i Språk o. stil VII, s. 38 f., 
torde ha bidragit till att kommittén stundom föreslagit upptagande av 
dylika ånamn på -a. Med erfarenhet från liera håll har jag sedermera 
funnit, att av dessa namn typerna -an ock -öm äro de enda som kunna 
ock böra användas å kartorna — utom möjligen i vissa undantagsfall. 

På sydsidan, straxt inom Gudmundrå sockengräns. 
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föreslog skulle utbytas mot Herrhamn 1. Jordeboken lemnar ingen 
hemul för denna kartans avvikelse från kommitténs fötslag, då 
namnet ej finns upptaget i jordeboken (ej häller i avsöndringsbi-
lagorna). Likaså ha på samma karta från konceptkartan mot kom-
mittéförslaget bibehållits bl. a. följande namn, i fråga om vilka 
kartans avvikelse från de av kommittén föreslagna formerna ej häller 
kan åberopa jordeboken: Malmviken — kommittén föreslog Malm-
viksjön (Malmvikssjön vore kanske rättare, jfr Malmvikslandet); 
st. ock L. Gunnarsholmen — kommittén föreslog St. ock L. 
Gunnarn2; Lillnäset — i kommitténs ändringslista uppgavs, 
att namnet vore okänt 3  o. s. v. Tydliga tryckfel å samma karta 
äro följande: Västertop för Västertorp (Färentuna sn), Kajsa 
Skär för Kajsaskär (Adelsö sn)4, Bastaholmen för Rastaholmen 
(Ekerö sn)3. Sannolikt tryckfel synes en sådan avvikelse från 
kommittéförslaget vara som Berlinviken för Berlinsviken (Munsö 
sn). Felplacering av namn har även iakttagits: Snåludden är 
på kartan använt om den inom Skå sn, på södra sidan om 
Törnbyviken belägna udde, som i värkligheten kallas Säbynäs. 
Den värkliga Snåludden är den gent emot (inom Stockby egor 
av Sånga sn) belägna udden på norra sidan om Törnbyviken6. 

Lägenhet på Kungshattslandet, inom Lovö sn. Liksom kom-
mittens undersökare har även jag endast hört namnet Herrhamn an-
vändas i orten. 

Holmar inom Hillersjö sn. Båda benämningssätten äro möjliga. 
Udde i Hillersjö sn. I undersökarens anteckningar finnas för 

denna udde namnen Kobergsudd ock Flintudden. 
Tryckfelet torde bero på missuppfattning av undersökarens ej 

nog tydligt skrivna anteckning på konceptkartan. 
Detta tryckfel, som även förekom å konceptkartan, är ej rättat 

i kommitténs ändringslista ock utgör således ingen avvikelse från kom-
mittéförslaget. Undersökaren har dock i sina anteckningar även upp-
tecknat detta namns rätta form rastahohnan. Holmen hör -till Rasta-
borg. Tryckfelet Bastaholmen upprepas i kartbeskrivningen, 

Namnet torde vara direkt upptaget från undersökarens anteck-
ning på konceptkartan, vilken anteckning utan beledsagande täxt varit 
tvetydig. Samma anledning har förelegat för det i Språk o. stil VIII, 
s. 182, omnämnda misstaget, då namnet Siljemyra på Sollefteåbladet 
kommit att användas om västra delen av byn Näset i Ragunda. Namnet 
Siljemyra, som ej var av undersökaren ämnat att föreslås till införande 
på kartan, betecknar en helt liten, på kartan ej utmärkt myr. Såväl till 
Sollefteåbladet som till Färentunakartan insände kommittén endast änd-
ringslistor, ej namnlistor. Iakttagen tvetydighet i ändringslistor har 

5-121532 Sr. tandem. Geijer. 
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Den emancipation från. jordebokens namnformer, som under 
nuvarande förhållanden kan iakttagas vid kartredaktionen, visar 
åtskillig ojämnhet ock ger i enskilda fall ej sällan rum för in-
vändningar. I det stora hela torde man dock ha större anled-
ning till erkännande för den urskiljning, varmed valet träffats. 
Åtminstone en väsentlig del av jordeboksnamnens mäst besvä-
rande missförhållanden ha härigenom undgåtts. Otillräckligheten 
av denna namnreglering må emellertid — utöver vad i det före-
gående kan ha skett — belysas genom ett par exempel. När på 
Indalsbladet kartredaktionen väljer medelvägen Järkvitsle mellan 
jordebokens Jerquitsle ock kommitténs Järkvissle, så kvarstår 
en blott i konstlat ock obekvämligt uttal möjlig form. Ock när 
på samma blad det missvisande jordeboksnamnet mon (by i 
Viksjö sn) bibehålles, visserligen med tillägget »eller Neavita), 
så är svårigheten ofullständigt löst. Förhållandet är följande. 
Byn kallas i orten aldrig Mot., utan endast med det finska 
namnet Neavital. Till denna by gränsar en annan by, som 
i dagligt tal i orten kallas mon (jordebokens Käekelbäeks-
mon). Det är tydligt, att svårigheten icke kan fullständigt lösas 
å kartan ensamt, utan samtidig namnreglering i jordeboken. Att 
en sådan reglering i ett dylikt fall är ett värkligt, praktiskt 
behov, torde vara klart. 

Emellertid är det de praktisk-topografiska intressena, sådana 
de te sig under det kartografiska arbetet, som blivit bäst till-
godosedda vid kartornas namnval ock namnredigering. Andra 
intressen, däribland de historisk-topografiska, synas i högre grad, 
än nödigt varit, ha fått stå tillbaka, detta även vid kommitténs 
å kartorna utförda namngranskning, som i allmänhet ensidigt, 
ofta uteslutande eller nästan uteslutande befattat sig med språk-
riktighetssynpunktens tillämpning på det redan å konceptkartan 
Upptagna namnmaterialet. 
stundom föranlett särskilda förfrågningar från kartvärket hos kommittén 
ock undersökaren. Det har därvid hänt, att undersökarens senare lemnade 
uppgifter, som varit avsedda att förtydliga de föregående, innehållit 
ganska väsentliga motsägelser däremot rörande ej blott formen, utan även 
rörande frågan, vilka orter som med berörda namn skolat benämnas. 

i) Namnet utgör ej en finsk motsvarighet till Mon. Det anses 
komma av fl. natä 'mård'(?) ock vitta 'lövskog, lund'. Jfr A. Petters-
son, Finnmarkerna i södra Ångermanland och norra Medelpad (Norrland 
n:o 4, 1906 D), s. 30. 
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Så synes vid Indalsbladets undersökning ingen särskild upp-
märksamhet ha egnats åt de ortnamn, som förekomma i äldre 
ock yngre urkunder rörande den forna riksgränsen mellan Jämt-
land å ena sidan, Ångermanland ock Medelpad å den andra; ock å 
Sollefteåbladet ha hithörande namn ej utsatts, även när de kunnat 
utsättas. På Färentunakartan har ej utsatts något av de namn, 
Svarta jorden ock Bystan, som brukas om den plats, där Birka legat. 
Vid Drottningholm saknas exempelvis på samma karta namnet 
Rinkeby, fortfarande i jordebok en använt ock i orten ej utdött. Där 
saknas också ett ännu för vår tid så viktigt namn som Drottning-
holmsmalmenl. 

5. Gamla ock nya namn. 
Ett anmärkningsvärt exempel på att historiska namn vid 

kommitténs namnrevision å kartorna kunnat icke blott förbises, 
utan även göras till föremål för en ändring, som antagligen ej 
skulle ha företagits, om en något närmare utredning fått ega rum, 
finnes på Färentunakartan. På denna karta har nämligen, enligt 
kommitténs förslag, den lilla klippön Estbröte i Mälaren, om-
kring en ock en halv kilometer sydväst från Kungshatt, fått sitt 
traditionella namn ändrat till FIästbröte. Förutsättningarna för 
ändringen voro följande. Undersökaren hade i dialektalt språk- 

1) Namn på liknande eller annat sätt bildade med ordet malm 
förekomma påfallande ymnigt inom denna trakt, i allmänhet följande 
rullstensåsarna. Som exempel på naturnamn av samma bildnings-
typ som bebyggelsenamnet Drottningholmsmalmen kunna nämnas Trå-
kvista malm, Lindhovs malm, Tumba malm, Påla malm, Stock-
malm (jfr G. de Geer, Stockholmstraktens geologi, s. 20). På utgivna 
kartor saknas i allmänhet dessa namn utom Påla malm. — En annan 
grupp malm-namn finner man i sammanhang med den rullstensås, som 
uppfyller Munsöns västra sida: själva åsen heter Malmskog, dess änd-
punkt i norr Malmhuvud, ett på åsen beläget torp Malmtorp o. s. v. 
Delnamnen äro upptagna på kartan, men helhetsnamnet Malmskog saknas, 
liksom mycket ofta namn på skogar m. m. å nyare ekonomiska kartor. — 
På Färentunakartan sakna också större öar ej sällan namn. Så finns namnet 
Lofö vid kyrkan, men ej Lofön som namn på ön; Eldgarnso endast som 
namn på gården, men ej Eldgarn om ön; det så kallade Malmvikslandet 
saknar namn o. s. v. Vad det sistnämnda beträffar, skulle den med orten 
obekante, på grund av kartan, väl snarast förmoda, att det hette Lindön, då 
han finner namnet Lindöbro på en lägenhet vid platsen för den gamla bron 
mellan Malmvikslandet ock Lovön samt namnet Lindö på det förra hemmanet 
av detta namn, nu brukat under Malmvik ock däri inräknat. Jfr Exkurs III. 
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bruk iakttagit namnformerna Hästbröte jämte Häst(s)holmen 
vid sidan av Estbröte. Av dessa former hade möjligen Häst-
bröts förefallit, inom sin förekomstsfär, genuinare än Estbröte. 
Den med sistnämnda namnform förknippade, allmänt bekanta 
sägnen, att holmens namn kommit av att vid denna holme skulle 
stått ett sjöslag mot esterna — sägnens innehåll torde numera 
i allmänhet vara endast detta — denna sägen har visserligen 
iakttagits, men någon undersökning av sägnen har varken under-
sökaren eller kommiWn företagit. Utan undersökning har sägnen 
förmodats tillhöra den vanliga, blott på någon viss ljudlikhet 
byggande arten av namnförklaringssägner. Ej häller har skrift-
traditionen i fråga om namnets form i någon mån undersökts. 
Man kan lätt föreställa sig, att det under sådana omständigheter 
skall ha kunnat förefalla såväl undersökaren som kommittén 
säkrast att hålla sig till formen Flästbröte. 

Vid första försök att rådfråga den topografiska ock histo-
riska litteraturen skulle dock denna sägen ha återfunnits jämte 
hänvisning till en mycket gammal källa, nämligen Erikskrönikan. 
I denna (Klemmings upplaga s. 17 f.) står följande: 

Thz er swa sant som jak her läss 
Jon jerl ward dräpin i askaness 
Ther vte haffde want nyo aar 
swa at han aldrig mällom hema war 
ok striit mz rytza ok ingerboo 
fore gudz skuld ok the helga troo 
försto nat ther han kom heem 
tha ward han slaghen i häll aff them 
Hans hustrw rymde tu l hundhamar 2  
hon haffde sorgh ok mykin jammer 
j sith hierta ok i sin hugha 
tha took the ädela rena frwa 
Ok sampnade folk ok mykin makt 
ok drap them alla swa er mik sakt 
vpa eth berg som heyter eesta skärs 
Alle loto the liffuit ther 
Ok bot dragha thera skip a land ok brenna 
fore thy at sorghin var tha kornen fil henna. 

Asknäs på Ekerön. 
Hun(d)hammar i Botkyrka sn, gent emot Asknäs, vid stranden 

av Mälaren; nu ingående i Norsborg. 
8) I krönikans yngsta redaktion, från 1520-talet, står toffla skär 

(a. a. s. 199) --- på grund av förväxling med Tofta holmar i Präst- 
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I Olai Petri krönika (Klemmings upplaga 0.. 69), där till-
dragelsen berättas utan annan skillnad än den, att namnet Jon 
jerl här återges i formen Hertog Hans, tillägges, att holmen 
nu kallas Eesta klippa. Sedermera har denna berättelse åter-
givits av ganska många författare, hos alla på sådant sätt, att 
den kan återgå på Erikskrönikan som yttersta källa. På denna 
källa kan också, om väl än ej direkt, våra dagars rudimentära 
folksägen återgå. Intet synes dock förbjuda det antagandet, 
att sägnen, liksom även namnet Estbröte, innebär en oavbruten 
tradition från tiden för den i krönikan skildrade tilldragelsen 
ock att krönikans berättelse till sin kärna är historisk'. I varje 
händelse är Estbröte nu ställets historiska namn. 

Ser man så på namnets uppträdande i äldre ock yngre 
skrift, skall man finna, att Estbröte, inklusive de relativt obe-
tydliga avvikelserna Estbrötet ock Ästbröte(t), är vanligast, om 
också ej älst. Tidigast har jag anträffat namnet Estbröte på 
Carl Gripenhielms karta över Mälaren 16892. 

fjärden? I en not till Erikskrönikans täxt i Script. rer. suec. I: 2, 
s. 10 k., uppges även namnet Estamot. I J. Burei Sumlen (citerad 
efter J. Nordlander i Språk o. stil IX, s. 36), där händelsen berättas 
något olika, kallas stället Esthällan. I flera äldre ock yngre källor 
förekommer även namnet Ryssklippan, Ryssholmen el. likn. 

I Erikskrönikan finns ingen annan tidsbestämmelse än den, som 
kan ligga däri, att dråpet på Jon jerl berättas omedelbart efter dråpet 
på ärkebiskop Jon (vilket sistnämnda dråp i flera medeltida källor fram-
ställes såsom samtidigt med »esternas» härjningar vid Mälarstränderna 
1187) samt omedelbart före berättelsen om Birger Jarls företag att bygga 
Stockholms stad till ett lås för Mälaren. 

Lantmäteristyrelsens arkiv, Åldre ritade geografiska kartor I, 
n:r 2. — Något tidigare, 1684, förekommer biformen Giäst Brötte(-ä) 
(ib. A 183, n:r 18), antagligen återgivande ett dialektuttal Jästbrötfflä 
(den nu citerade kartografen, Jacob Blom, använder gärna genuina dialekt-
namn). — Åtskilliga variantformer, vanställda genom avskrivningsfel ock 
genom etymologiserande ombildning, förekomma även, bland vilka må anföras 
Edzböte o. likn. (å Mälarkartor från slutet av 1600-talet, ib. A 182, 
n:r 3, 6, 12); Edsbole (å samtida karta, ib. A 182, n:r 10); Estbote 
1716 (ib. A 185, n:r 34); Estspröten (J. Fischerström, Utkast til Be-
skrifning om Mälaren, s. 26 ock 130), men Estbröten (a. a. s. 97). 
FISCHERSTRÖME3 förklaring är följande: »E s tspr ö ten, en brant och hög 
klippa, som sedan äldre tider behållit detta namn, i anseende til Estländska 
fartyg, fordom kallade Spröten, hvilka innan Stockholm anlades, icke 
sällan inkommo i Mälaren, och sägas ofta varit här liggande) (a. a. s. 26). 
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Är första sammansättningsleden folknamnet est, så är väl 
senare sammansättningsleden snarast bröte ±- bröyte n. i be-
tydelsen 'bråte' eller 'hög'. Kanske har här liksom på så många 
andra dråpsplatser länge funnits en sådan hög, varpå seden 
fordrade att var ock en som kom till stället skulle kasta en 
kvist, en sten eller annat. Uppkomsten av biformen Hästbröte 
kan bero på rent fonetiska förhållanden inom dialekten. Man 
kan jämföra, att namnet på de närbelägna, öarna Stora ock 
Lilla Essingen har en biform Hessingen, att av sjönamnet 
Aspen i Botkyrka sn finnes en biform Haspen, att av det 
ovannämnda namnet Hun(d)hammar i samma socken funnits en 
biform ITnhamra o. s. v. Naturligtvis har även folketymologisk 
anslutning till ordet häst medvärkat, så mycket mer som holmen 
stundom lär ha använts till hästbete. 

Våra historiska ortnamn, från sådana mera allmänt bemärkta 
som Estbröte till de oansenligaste lägenhetsnamn, vilka, även 
de, i sig kunna innesluta ett arv värt att bevara, äro ständigt 
utsatta för många förstörande inflytelser. Till den vårdslösa 
behandling, de i stor utsträckning rönt från myndigheters — ock 
i allmänhet från de skrivandes sida — sällar sig invärkan av 
den stora allmänhetens ej mindre vårdslösa moderniseringslust 
ock brist på sinne för det traditionella. Något dylikt kan natur-
ligtvis i viss mån sägas om alla tider. I vår tid blir dock för-
lusten av de gamla namnen svårersättligare än förr, även ur 
rent praktisk synpunkt. Å ena sidan ökas med antalet bebyggda 
eller inom bebyggelsens intressesfär indragna orter behovet av 
individualiserande ock karakteristiska namn; å andra sidan visar 
nybildningen en sig över hela landet mer ock mer utbredande 
enformighet. De möjligheter till omväxlande ock god namn-
bildning, som dialekterna erbjuda, försmås ock t. o. m. undflys, 
samtidigt med att dessa möjligheter mer ock mer försvinna i 
ock med dialekternas egen tillbakagång. Åt sig själv lemnad, 
'synes utvecklingen gå därhän att göra vårt namnförråd fattigare, 
än det enligt sina historiska förutsättningar behövde vara. Det 
är dock ett allmänt, icke ett blott den enskilde jordinnehavaren 
vidkommande intresse, att ortnamnen äro karakteristiska, vackra, 
mot ortens natur ock tradition svarande. Jämföras, inom ett 
område vilket som hälst, de yngsta generationerna ortnamn 
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med de äldre, skall man som regel finna, att de nybildade icke 
förmå tävla med de från äldre tider stammande, att de gamla 
namnen på ett nu för tiden oefterhärmligt sätt, genom sin form, sin 
betydelse eller t. o. m. sin brist på genomskinlig betydelse karak-
terisera sig själva ock orten. Denna beskaffenhet hos de gamla 
namnen kan knappast vara ensamt ett värk av tiden. En allmän 
olikhet i uppkomstsätt, ej blott i ålder, torde få antas ligga 
bakom olikheten i karakter. Delvis ligger denna olikhet i 
ganska öppen dag. Tydligen ha i äldre tider namnen till rela-
tivt mycket större del än nu uppstått ur sådana benämningar, 
som utan direkt namngivningsavsikt framkommit, i allmänt 
språkbruk under mycken växling fortlevat ock först småningom 
stadgat sig till vad som nu menas med nomina propria. På 
åtskilliga håll träffar man i dialekterna ett namnbruk, som 
genom sin blandning av växling ock fasthet, sin förmåga av an-
passning efter historiska förhållanden, sin hela hållning kan på 
den i allmänna moderna språkvanor uppvuxne göra ett intryck av 
överraskande ålderdomlighet, även om de växlande namnformerna 
i ock för sig själva ej förefalla så ålderdomliga eller märkliga. 
Ock när gamla namn framgått ur individuell, avsiktlig namn-
givning, har ett ursprungligare språksinne ock natursinne erbjudit 
bättre jordmån för dylik nybildning, än nu är vanligt att finna. 
I sina grunddrag utgör vårt historiska ortnamnsskick en språk-
geografisk återspegling av topografien ock en alla tiders minnes-
bevarare av oersättlig art. 

Kanske mer än någon annan publikation kunna kartorna 
invärka på namnskickets bevarande ock utveckling. För all-
mänhetens uppfattning av vad som är rätta namnet, liksom för 
namnens spridning ock befästande har det en stor betydelse, 
vad som står på kartan. Visserligen är numera valet mellan 
olika möjligheter i fråga om namnet på en ock samma ort i de 
flästa fall ej kartans eget, utan antingen jordebokens eller Ort-
namnskommitténs; men valet av vilka namn som alls skola upp-
tagas, är alltjämt uteslutande kartans eget. Naturligtvis måste 
detta val i främsta rummet bestämmas av rent praktiska hän-
syn, särskilt hänsyn till orternas betydenhet ock till utrymmet 
å kartan. Vid sidan därav är dock namnens egen beskaffenhet 
ur namnbildningssynpunkt värd att beakta även för sin prak-
tiska betydelse, betingad bl. a. av det större orienteringsvärde, 
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som tillkommer ett mer karakteristiskt namn framför ett mindre 
karakteristiskt. Väga övriga omständigheter lika eller åt-
minstone ej alltför olika, så är det exempelvis en fördel att av 
tvänne bredvid varandra liggande lägenheters namn få på kartan 
utsatt ett sådant som det lätt igänkännliga ock ihågkomna 
namnet Orrburen vid den ena lägenheten framför det alltför 
mycket använda, mindre lätt igänkännliga namnet Karlsborg 
vid den andra. För dylika namns framtida bestånd torde det 
för övrigt mången gång vara avgörande, om de nu komma in 
på en tryckt karta eller ej. De tillfällen, som kartornas namnval 
ger, att gynna gamla goda namn ock goda nybildningar i kon-
kurrensen med mindre uppmuntransvärda moderiktningar inom 
namnbildningen, dessa tillfällen torde emellertid knappast kunna 
anses fullt tillvaratagna med den nuvarande anordningen. Även 
Ortnamnskommitténs namnredigering synes stundom låta detta 
intresse stå tillbaka mera, än väntas kunde. Några exempel, 
hämtade från Färentuna-kartan, torde kunna åskådliggöra för-
hållandet. 

I kommitténs ändringslista till nämnda karta föreslås bl. a., 
att en lägenhet under Eldgarn (eller Eldgarnsö, som det heter 
i jordeboken ock på kartan) måtte kallas Brostugan i st. f. Eld-
garnssund som på konceptkartan. Varför? Innehavaren hette 
Broman, ock efter honom hade binamnet Brostugan (jämte 
Bromans) uppkommit. Detta binamn har nått en viss utbred-
ning, så att det yid undersökningstillfället befanns vara det i 
orten mäst brukliga — nämligen i dagligt tal. Sannolikt enbart 
på grund härav har kommittén föreslagit, ock på grund av 
kommitténs förslag har kartan infört det nya binamnet i stället 
för det gamla namnet. Men ett dylikt förhållande innebär 
dock ingalunda i ock för sig något behov av namnbyte. Om 
ett namn ej alltid användes i dagligt tal, vad gör det, blott 
det allmänt förstås? Ock om nu med tiden det gamla namnet 
— som egentligen är Eldgarnskrogen, ej som på konceptkartan 
Eldgarnesund — tillbakatränges till fullständig obrukbarhet, 
beror detta kanske till ej oväsentlig del på kommittén. 

I det närmaste grannskapet av denna lägenhet ligger en 
annan, som på kartan, enligt kommitténs förslag, fått sitt gamla 
namn Klemenstorp utbytt mot Österudd. Nu var Klemenstorp 
det 'allmänt brukliga» namnet i skrift ock i till skriften sig 
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anslutande tal, men dialektuttalet är ej Memenstorp, utan bl. a. 
Klemes eller Klemeses. Enligt kommitténs princip synes nam-
net Klemenstorp under sådana omständigheter ej ha betraktats 
som det i orten »allmänt brukliga». Dialektformen Klemes å 
andra sidan torde, åtminstone enligt kommitténs dåtida stånd-
punkt, ha ansetts ej böra komma i fråga att upphöjas till riks-
språksform. Därför föredrog kommittén det — enligt under-
sökarens uppgift — såsom binamn förekommande Österudd. 

Personnamn, utbildade med ändelse-s ock använda som 
gårdsnamn, synes kommittén i allmänhet avgjort obenägen att 
upptagal. När t. ex. konceptkartans lägenhetsnamn Skoghem 
under Älvnäs i Ekerö sn befinnes vara ett väsentligen blott till 
mera officiellt bruk inskränkt namn, under det stället allmänne-
ligen kallas Mangons, så torde sistnämnda, till uppkomsttiden 
ganska unga, men till sin typ gammalmodiga namn värkligen ha 
åtskilliga företräden framför det gjorda skriftnamnet Skoghem eller 
Skogshem eller Skogshemmet, som det också skrives. Kommittén 
föreslår dock ej i ett dylikt fall upptagande av det Klangens, utan 
inskränker sig till att föreslå ändring av Skoghem till Skogshem. 

Lägenhetsnamn tillskapade under senare tid äro ej sällan 
så föga använda, att även nära grannar kunna visa sig osäkra 
om deras lydelse eller t. o. m. kunna säga sig aldrig ha hört 
dem. Färentuna-kartan innehåller några dylika namn, såsom 
t. ex. Marieberg (i Sånga sn), på Ortnamnskommitténs förslag 
ändrat till denna form från konceptkartans Mariedal. Ställets 
i orten brukliga namn var Lindbergs. Med tanke på dylika 
benämningars vanligen mycket ovaraktiga ock alltför enformiga 
förekomst är det lätt att förstå kommitténs obenägenhet att i 
ett dylikt fall föreslå upptagande av det namn, som för tillfället 
är det allmänt brukliga. Men har ej även namnbildnings. 
typen Marieberg tagit en utveckling, som gör reaktion be-
hövlig? Ock när i särskilda fall gamla namn finnas, vilka 
skulle kunna lemna en ersättning, som innebure en värklig för-
bättring, varför har då kommittén ej oftare funnit skäl att 
komma med ändringsförslag? Så har kommittén vid lägenhets-
namnet Marielund (under Edeby i Skå sn — ett annat, större 

1) Jfr att enligt kommitténs arbetsplan från materialsamlandet äro 
undantagna sådana lägenhetsnamn, som »innebära ett blott angifvande af 
ägare eller innehafvare under senare tid». 
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Marielu.nd finns under Troxhammar i samma socken) ej före-
slagit ändring till Norrängstä, vilket, knligt vad undersökaren 
upplyste, är ställets gamla namn. För nutida skriftbruk inne-
bure en sådan ändring ej någonting helt nytt. I kyrkboken 
stod »Norrängsteg el. Marielund», i mantalslängden »Marielund 
eller Norrängsstugan», i lantmäterihandlingar »Norrängstorpet». 
Som synes, innehålla dessa skriftformer påtaglig anknytning till 
Norrängstä, ehuru de kända orden teg, stugan, torpet in-
skjutits i stället för det ej förstådda ordet tä eller tel. 

Vid närmare bekantskap med inom Färentuna härad före-
kommande lägenhetsnamn skall man finna, att de innefatta ej 
obetydligt av intresse ock värde både ur språklig ock natur-
ligtvis än mer ur lokalhistorisk synpunkt. Friheten ock för-
änderligheten äro nu alltid större i fråga om lägenhetsnamn än 
i fråga om någon annan namngrupp. Låt vara, att en ganska 
hög grad av frihet här är behövlig ock att ett försök till full-
ständig namnreglering i fråga om sådana namn vore olämpligt, 
så synas dock även lägenhetsnamn erbjuda namnregleringsupp-
gifter av en viss betydelse. Dessa uppgifter kunna mellertid bli 
endast ganska ofullständigt lösta genom kommitténs ändrings-
listor. Förelåge det nu insamlade materialet i stället i form av 
en allmänt tillgänglig namnlängd med vissa upplysningar ut-
över själva formerna, så skulle tydligen dennas värdefullaste 
innehåll kunna bli på flera sätt användbart för såväl nutiden 
som framtiden, även om inträdande förändringar snart nog upp-
häva den genomgående motsvarigheten mot förhandenvarande 
förhållanden. Nu har materialet — så vitt på kommittén an-
kommer — endast tjänat till grundval för ändringslistan, denna 
åter endast till ledning vid namnredigeringen å den tryckta 
kartan, ock ej ens därvid kommit till fullständig användning. I 
åtskilliga fall, då denna lista innehållit obestridliga förbättringar 
av på konceptkartan använda namn eller då den upplyst om 
förefintligheten av goda namn å orter, som på konceptkartan 
saknat namn, ha dessa förbättrade eller tillagda namn förbigåtts 
på den tryckta Färentuna-kartan. Uteslutningarna ha ej sällan 
träffat namn, som tillhört namnförrådets inom sin grupp språkligt 

1) Ordet förekommer i Uppland i betydelsen 'boskapsväg, inhägnad 
mellan tvänne gärdsgårdar'. 
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bästa beståndsdelar. Så saknas nu ändringslistans Orrburen, 
Grynnan, Domaregården, Busshus, Jordbrobacke, Slut 0. s. v.; 
konceptkartans °ändrade Skrivarhuset, Vargagrind (eg. Varg-
grind) o. s. v. Vad vissa av de anförda namnen beträffar, 
förelåg tydligen brist på utrymme; i fråga om några var möj-
ligen ändringslistan ej fullt tydlig. De beteckna alla ganska 
oansenliga orter ock ha, ehuru kända var i sin trakt, i intet 
fall utom ett blivit i vidare mån bekanta. Det enda undantaget 
utgöres av namnet Slut, känt som betecknande ångbåtsledens slut-
station vid norra ändan av Munsön 1. Någon svårighet att finna 
plats för detta namn synes ej föreligga. Å andra sidan finner 
man på den tryckta kartan vissa ur namnbildningssynpunkt 
underlägsna namn upptagna, ehuru i orten mycket litet bekanta 
såsom det ovannämnda Marieberg 	Mariedal); någon gång 
även namn som i ändringslistan betecknats som »obekanta», så 
Brikslund under Kungsbärga i Färentuna sn ock Stegeborg 
under Stockby i Sånga sn. 

För ändringslistan synes dock materialet ej ha blivit full-
ständigt utnyttjat. Ovan (s. 67) har nämnts, att det av under-
sökaren iakttagna namnfelet Bastaholmen för Rastaholmen 
icke anmärkts i ändringslistan, tydligen av förbiseende. I vissa 
andra fall, där förslag icke framställts, ehuru de kunnat väntas, 
ser det ut, som om ävenledes förbiseende vore anledningen. Så 
föreslogs ej till införande det på konceptkartan saknade be-
kanta namnet Lambarfiärden eller Lammarfjärden. Sistnämnda 
form skulle kommittén väl ha valt, då för Lambarudd föreslogs 
Lammarudd (Lambarudd 1689 å Gripenhielms ovan citerade 
karta). Kartan bibehöll Lambarudd ock införde Lambarfjärden. 
Vidare lät kommittén utan anmärkning kvarstå lägenhetsnamnet 
Elmahage, för vilket undersökaren antecknat akmohaga (jfr 
Blmohage 1684, Lantm.-styr. ark. A 183, n:r 18); namnet Flisan 
på de skär, vilkas namn undersökaren antecknat i den plurala 
formen firistann m. m. Som en ofullständighet i materialets 
utnyttjande, om också ej som ett förbiseende, får det kanske 
också anses, att kommittén underlåtit föreslå införandet av vissa 
gamla ock intressanta naturnamn, såsom Rörman (eller Man, 

Slutstorp å Gripenbielms ovan citerade Mälarkarta av år 1689. 
Jfr namnet SlutswYkan 1649 på den öster därom belägna viken (Lantm.-
styr. ark. A 182, n:r 24). 
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viken mellan Gällstaön ock Ekerön, innanför Fladen) ock Al-
välte (bukten av Långtarmen utanför Kungsbärga). 

Samma konkurrens mellan ur allmän namnvårdssynpunkt 
överlägsna ock underlägsna namnbildningar, som kan iakttagas 
i de anförda exemplen på namn tillhörande i ock för sig skäligen 
obetydliga lägenheter inom Färentuna härad, samma konkurrens 
möter överallt i fråga om alla slags namn samt påkallar upp-
märksamhet ock övervakande. Vid Ortnamnskommitténs stora 
länsundersökningar är naturligtvis namnvårdens intresse vida 
bättre tillgodosett än vid kommitténs för kartorna utförda namn-
undersökningar ock namnrevisioner. Dock kan det förefalla, som 
om kommittén även vid granskningen av Älvsborgs läns ort-
namn i något större utsträckning, än man skulle kunnat vänta, 
visade sig beredvillig att för sin del akceptera sådana resultat 
av ortsbefolkningens namnbehandling ock namnändringslust, 
som kunna synas innebära onödiga, för namnskickets utveckling 
snarare ofördelaktiga än fördelaktiga ändringar i det bestående. 
Med tiden synes kommitténs beredvillighet härutinnan ha tagits 
allt mer i anspråk. Tillika synes kommittén i större utsträck-
ning än förr underlåta att föreslå återinförande av äldre namn 
ock namnformer. Där sådana fortleva, men befinna sig i kon-
kurrens med nyare, få de ofta, utan värksammare invändningar, 
stundom väl också med kommitténs fulla gillande, vika för 
dessa: Stundom blir namnrevisionen t. o. ni. en anledning att 
få gamla namn utbytta mot helt nya, gjorda vid namnrevisions-
tillfället. Gårdsnamnet Sjelfvik, så skrivet i 1877 års jordebok, 
har fått kvarstå, blott ortografiskt moderniserat, ehuru kommit-
téns utredning visat, att namnet ursprungligen är Skällvik, i 
första sammansättningsleden innehållande en form av ordet 
sköld'. Man kan ju dock lätt förstå, om det ej ansetts lämp-
ligt att mot jordegarnes motstånd här återinföra den gamla 
formen. Något annorlunda synas förhållandena däremot vara, då 
kronojägarbostället Björkedal, så skrivet i 1877 åts jordebok, men 
förut officiellt kallat Svinkftsakärr 2, ett namn som ännu an- 

Formen Sjelfyik, grundad på den trots kommitténs utredning i 
orten fortfarande omfattade folketymologien: en vik, som går för sig 
själv, uppträder tidigast 1805. Ortn. Ålvsb. 1. XI, s. 54 f. 

Stundom dock felskrivet, t. ex. i 1825 års jordebok Svinäsa-
kjerr. Ortn. Ålvsb. I. VI, s. 60 f. 
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vändes i tal i den obetydligt ändrade formen svinkåsekärr, 
vid namnrevisionen bibehållits i den officiella skriftformen 
Björkedal, ehuru denna knappast synes ha hunnit fullt stadga 
sig, då vid dess sida även Björkelund förekom i tal ock skrift 
(så i kyrkböckerna). Då dubbelnamn förekomma i jordeboken, 
strykes vid namnrevisionen principiellt det ena, varvid valet 
gärna torde utfalla i den riktning, som belyses genom ändringen 
av Grisared eller Eriksberg till Eriksberg 	Gårdsnamnet 
Annelund, uppkommet under senaste tid, har införts i jorde-
boken i st. f. Klådde». Gårdsnamnet Tjurås har »på jord-
ägarnas begäran» ersatts med Löns, som vid detta tillfälle 
uppfunnits3. Gårdsnamnet Allmänsered har, likaledes »på jord-
ägarnas begäran», utbytts mot ett av dem med anledning av 
namnrevisionen nyuppfunnet namn Almedal. Det gamla skrift-
namnet Allmänsered har väl synts dem fult, ock dialektnamnet 
Almesträ har sannolikt synts dem ännu fulare ock alldeles opas-
sande till skriftbruk, vilken sistnämnda uppfattning kanske också 
kommittén delat, om än utgående från andra utgångspunkter4. 

I fråga om en kategori av »fula» namn, nämligen sådana, 
som kunna anses anstötliga eller förklenliga, synes kommittén 
principiellt — ock med ett konsekventare fasthållande vid prin-
cipen än kanske i något annat fall — vilja så mycket som 
möjligt bidraga till deras utrotande. Hithörande synpunkter ha 
kanske i någon mån spelat med vid vissa av de ovannämnda 
namnändringarna. Som exempel på ändringar, vilka avgjort 
äro att hänföra hit, kan från Älvsborgs län anföås bl. a. föl-
jande: gårdsnamnet Skietnabråten (så i 1877 års jordebok) har 
utbytts mot Skogen3; gårdsnamnet Tyfarp har »i förmildrande 

»Det ursprungliga namnet Grisared användes ännu ofta i dag-
ligt tal.» Ortn. Älvsb. 1. XIII, s. 26 f. Namnet Eriksberg upp-
träder tidigast i 1877 års jordebok (som alternativ). — Postortförteck-
ningen 1909 upptar 11 andra orter inom länet med namnet Eriks-
berg, 125 sådana orter inom hela riket. Skulle alla lägenheter Eriks-
berg räknas, komme man naturligtvis till vida högre siffror. 

Ortn. Ålvsb. 1. VI, s. 48 f. 	3) Ortn. Ålvsb. 1. XI, s. 26 f. 
Ortn. Älvsb. 1. VI, s. 156 f. Jfr Exkurs IV. 
Vanliga skriftformen har varit Skitnabräten, dialektuttalet är 

ibtnabretan; betydelsen är 'den smutsiga bråten, förhuggningen eller 
svedjefallet'. Binamnet Skogen har förekommit i vissa äldre handlingar. 
Ortn. Älvsb. 1. X, s. 208 f. 
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syfte» utbytts mot Tufarp 1; bynamnet Lustorp har ändrats till 
Lystorp, vilken form först nu uppfunnits, o. s. v.2. Från kar-
torna har kommittén likaledes, så vitt tillfälle givits, velat ute-
sluta de som anstötliga betraktade namnen. Gränsen för vad 
som kan räknas dit ock på den grund göra anspråk på ändring, 
har av kommittén tydligen blivit mycket liberalt tillmätt. 

Visar kommittén ett ganska stort tillmötesgående mot de 
önskningar att få namn ändrade, som på grund av det ena 
eller andra motivet förefinnas i orterna, så torde däremot de 
yrkanden på namnändring, som kommittén framställer, utgående 
från sina namnregleringssynpunkter, numera ofta röna vida 
mindre tillmötesgående från ortsbefolkningens sida. Även den, 
som anser, att kommitténs ändringsförslag stundom varit onödiga 
ock att det motstånd de väckt så till vida varit befogat, måste 
dock erkänna, att ortsbefolkningens önskningar icke kunna göras 
till högsta direktiv för en namnreglering. Därmed vore namn-
regleringens uppgift att vidmakthålla ock befordra en ur vidare 
synpunkter sett god namngivning alltför mycket kringskuren, 
samt all konsekvens fullständigt uppriven. Det är ock själv-
klart, att även med det största möjliga tillmötesgående mot i 
orterna förefintliga önskningar av alla slag, önskningar om 
ändring eller icke ändring, yrkanden på att den eller den for-
men måtte föredragas o. s. v., så är det dock omöjligt att göra 
alla till lags. Skall det alls vara någon namnreglering, måste 
det vara en sådan, som på sina håll kan framkalla missnöje 
ock opposition. Men just därför att detta är så oundvikligt, är 
det dess mer av vikt att göra sådana principiella begränsningar, 
som inskränka anledningarna till motstånd, särskilt sådant mot-
stånd som väckes genom föreslagna ändringar. Varje inskränk-
ning i ändringarnas antal betyder för övrigt en minskning i 
namnregleringens alltid nog stora arbetsuppgift ock en förenk-
ling i den tidskrävande proceduren. Det missnöje åter, som 

Tyv betyder i dialekten 'tjuv'.. Biformen Tufarp har redan 
förut någon gång förekommit i handlingar ock på kartor från senaste 
tid. Ortn. Älvsb. 1. XI, s. 14 f. 

Namnet synes möjligen kunna återgå på Ljutstorp av ett fsv. 
mansnamn Ljut. Dialektuttalet är itist8rp 'Lusstorp'. Ortn. Ålvsb. 1. 
VI, s. 54. 
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kan föranledas av uraktlåtenhet att upptaga vissa i orterna 
stundom önskade ändringar, torde i regel förtjäna mindre av-
seende än det missnöje, som riktar sig mot rubbningar i det 
bestående. Det är tydligt, att det ur praktiska synpunkter lik-
som ur ideella är av särskild vikt, att allmänhetens konserva-
tiva instinkter i fråga om namnen skyddas ock stärkas. Ändrings-
tendenserna ock än mer naturligtvis den för vårt namnskicks 
framtid viktiga nybildningen påkalla ej blott tillbörlig frihet, 
utan även kritik, upplysning ock ledning. 

Ortnamnsundersökningarnas uppgift är givetvis att tjäna 
även dylika mål. Visserligen kunna själva undersökningarna 
ej direkt ingripa i utvecklingen på alla punkter, ej omedelbart 
omsättas i praktiska resultat, men de yttersta målen böra dock 
ej släppas ur sikte. Organisationen bör så vitt möjligt söka att 
om också ej direkt, så åtminstone indirekt kunna tjäna dessa 
mål. När för tillfället ej annat kan göras, böra undersök-
ningarna, i den mån omständigheterna sådant medgiva, användas 
som tillfällen att .tillvarataga ock utreda ett för nutidens ock 
framtidens namnbildning behövligt material. Kommittén synes 
härutinnan ha resignerat mer, än man ur vissa synpunkter kunde 
finna önskvärt. 

När i kommitténs arbetsplan (s. 4) såsom undersökningarnas 
närmaste praktiska uppgift endast framhålles att 1:0 »få fel-
aktiga namnformer rättade» ock 2:o »att, där flera namn eller 
namnformer användas för beteckning af samma 'ort', utreda 
hvilketdera af dessa bör anses som det riktiga och fastslås som 
'ortens' officiella namn», så är detta visserligen tvänne viktiga, 
ock närliggande moment av undersökningarnas praktiska upp-
gift, men dessa moment representera endast ofullständigt allt 
det, som faktiskt i betydlig utsträckning har utgjort undersök-
ningarnas syfte, i den mån detta icke varit av vetenskaplig art. 

6. Riktiga ock oriktiga namn. 

Begreppet »felaktiga namnformer» har under namnrevisionens 
fortgång visat sig ganska mångtydigt. I det föregående har 
framhållits, hurusom kommitténs ursprungliga, principiella stånd-
punkt inneburit, att en mycket stor del av våra som riksspråk-
liga använda namnformer måst betraktas såsom »egentligen» icke 
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riktiga, men också hurusom kommittén med tiden, åtminstone i 
praktiken, kommit att uppge mycket av de exklusiva, princi-
piella språkriktighetsfordringarna, samt slutligen också hurusom 
den ståndpunkt, kommittén intagit ock intar, utmärker sig för 
en iögonenfallande brist på fasthet ock följdriktighet. Att en 
betydligt högre grad av följdriktighet rimligen kan fordras, än 
den kommittén, särskilt vid revisionen av kartornas ortnamn, 
hittils ådagalagt — detta torde ligga i öppen dag. Men gives 
det överhuvudtaget någon fullt fast ståndpunkt i dylika ting? 
Vad är riktigt ock oriktigt i fråga om namn? Vad kan ock 
bör en namnreglering åsyfta? 

Ett försök att i form av en definition besvara frågan: vad 
är riktigt? — vilken fråga ju är av grundläggande betydelse 
för frågan om namnregleringens mål — ett sådant försök torde 
vara fåfängt, åtminstone för så vitt därmed avses att vinna en 
av alla erkänd, enande grundval! Kommitténs redan i dess 
arbetsplan framställda uppfattning: »några bestämda regler, som 
kunna vara tillämpliga på alla fall, torde . . . ej kunna upp-
ställas», måste anses vara av erfarenheten mer ock mer be-
kräftad. Men om också sådana regler ej kunna uppställas ock 
en i varje avseende bestämd definition på »riktiga» namn ej låter 
sig fastslå, torde frågan om riktigheten dock kräva något 
närmare svar, ock vissa distinktioner torde nu också kunna 
göras. 

Var ock en, som något deltagit i de pågående ortnamns-
undersökningarna, har därunder haft tillfälle att iakttaga den 
skillnad, som råder mellan omdömen om ortnamn fällda ur 
främlingssynpunkt ock de hemvanes egna, ej alltid så lätt ut-
tryckta, uppfattning. Ofta ha väl även ortnamnsundersöknin-
garna givit undersökarne anledning att på sig själva iakttaga 
en förskjutning i omdömet, allt efter som förtrogenheten med 
de lokala förhållandena blivit större eller insikten i det historiska 
sammanhanget blivit djupare eller den allmänna språkriktighets-
uppfattningen blivit påvärkad genom erfarenhetens utvidgning i 
en eller annan riktning. Allt tydligare torde det också framgå 
ock allt mer torde det erkännas, att omdömet om huruvida på 
en viss ort en viss ifrågakommande namnform är den lämpli-
gaste, riktigaste, vackraste eller icke — att omdömet härom 
alltid i sig innesluter ett smakomdöme. Fällt på grundval av 
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ett andrahandsmaterial, utan personlig, direkt kännedom om för-
hållandena, med förhärskande hänsyn till generaliserande prin-
ciper, är detta omdöme i synnerligen hög grad utsatt för att 
misslyckas ock är alltid beroende av källornas, d. v. s. av andras 
auktoritet. Å andra sidan blir det till de lokala synpunkterna 
helt ock hållet begränsade omdömet lätt för trångt. Det behövs, 
att vid sidan därav hänsyn även tages till vad vården om riks-
språket, dess tillgångar, ordning ock renhet kräver. Liksom 
andra namn intaga ortnamnen härutinnan en ställning ej oväsent-
ligt olik det övriga språkmaterialets. Vad som annars skulle 
vara en grov provincialism eller ett språkfel, är i ett ortnamn 
ofta tvärtom en dygd. Vanliga språkriktighetsregler äro ej utan 
vidare tillämpliga. En främling, är han än i övrigt den om-
dömesgillaste kännare av vårt språk, kan dock ej alltid genast 
se, hur landet ligger i detta avseende. Hälst om han först på 
papperet möter namnformer, som ej äro förtrogna för hans öra, 
kan han lätt stöta sig på sådant, som han under förutsättning 
av närmare förtrogenhet med orten kanske skulle betrakta som ur 
språkriktighetssynpunkt likgiltigt eller kanske t. o. m. förträffligt. 

Åtskilliga av de i det föregående berörda exemplen torde ha 
kunnat belysa dessa förhållanden. Ytterligare några exempel må 
-dock tilläggas. Ett för stockholmare bekant ställe på Lidingön 
heter Brevik. Någon gång kan man få se namnet skrivet Bred-
vik, en form som man dock knappast torde få höra ock som, 
använd i tal, lätteligen skulle komma att göra, ett löjligt in-
tryck av pedanteri. Även om namnet uppfattas som betydande 

:Bredvik, föredras formen Brevik. Den mäst kräsna språkkänsla 
-synes utan svårighet finna sig tillrätta härmed. Finns här någon 
»principiell» oriktighet (jfr s. 42 ovan), kan denna ej bestå i 
bristande överensstämmelse med vad språkriktigheten i ett dylikt 
fall kräver. Ur språkriktighetssynpunkt är formen Brevik alls 
icke att jämställa med »en bre vik». Samma, inom normalprosa 
störande effekt, som utelemnandet av d gör i det appellativa 
uttrycket, gör det ej i namnet. Huruvida här första samman-
:sättningsleden värkligen är bred med bortfallet d, är ur språk-
känslans synpunkt likgiltigt, så vitt namnet blott så uppfattas. 

Växling, gammal ock nutida, mellan former med Bred- ock 
med Bre- förekommer i en ganska stor mängd namn. Man torde 
kunna antaga, att även om en över hela landet småningom fort- 

6-121532 Sv. landsm. Geijer. 
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skridande ortnamnsundersökning i alla eller åtminstone de fiästa 
av dessa fall konstaterade, huruvida ett ursprungligt Bred- före-
ligger eller möjligen något annat, så är det dock mycket ovisst, 
om det nuvarande uamnskicket skall i alla eller någotsånär alla 
fall låta sig effektivt omreglera till överensstämmelse med det 
ursprungliga förhållandet. Men kan en dylik omreglering icke 
göras med en viss genomgående konsekvens, upphör omregle-
ringen att för konsekvensens skull vara eftersträvansvärd. 
En ändring här ock där blir blott en rubbning på enstaka. 
punkter, icke önskvärd, om ej särskilda skäl i det särskilda 
fallet finnas därför. Då synes en sådan ändring som den ovan 
(s. 43 f.) omnämnda av Breared till Bredared svår att motivera 
såväl ur synpunkten av språkriktighetens här tillämpliga krav som 
ur synpunkten av riksspråkets konsekvens. Den synes också ha. 
sv  årt att göra sig gällande. I ortstidningarna finner man fortfarande 
Breared, säkerligen ej på grund av okunnighet om ändringen. 

Upptäckten för tio år sedan av stenåldersboplatsen vid byn 
Å loppe i Nysätra an i Uppland har gjort, att byns namn seder-
mera kommit att användas av en mängd författare. De ha 

i allmänhet hållit sig till den nu vedertagna namnformen 
Aloppe. Men åtminstone på ett håll finner man något annat: 
Postortförteckningen 1909 skriver koppet 1. Förhållandet synes 
åtminstone i viss mån tyda på att formen kopp° inför nutida. 
s vensk språkkänsla endast individuellt ter sig som oriktig2. 

De i Uppsala bekanta namnen Stabby, Läby ock Bärby 3  
äro, historiskt sett, egentligen Stavby, Laduby ock Bärgby. 
1 'igen torde dock ur språkriktighetssynpunkt kunna tänka på 
att underkänna de nuvarande namnen. Men finns det större 
skäl att — såsom i Postortförteckningen 1909 ock någon gång 
även annars skett — utmönstra namnet Vessland ock söka 
återföra det till Västland? Så till vida finns ju skäl att anse 
V essland ock de tre nyssnämnda namnen från Uppsalas grann-
s ka p vara mindre goda än exempelvis Breared, som den för-
ä ndrade gestalt, dessa uppländska namn under tidernas lopp 

Men Åloppe skrives den likanämnda byn i Bälinge sn. 
Namn et synes från begynnelsen ej ha haft artikel. Jfr exempel-

vis (i) Ålöpe 1394 Sv. Riksark. Perg. II, s. 266 (byn i Nysätra); (i) 
Ald0 1353 i b. I, s. 46 (byn i Bälinge) o. s. v. 

Da.:. B ärby, som ligger i Gamla Uppsala sn. 
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antagit, undanskymmer den ursprungliga betydelsen. Men det. 
är ej namnets uppgift att framhålla denna betydelse. De 
historiska associationer, som gått förlorade vid sådana utveck-
lingar som av Vestland till Vessland, av Ladhuby till Läby 
o. s. v., ha ersatts av andra, för nutida språkkänsla ej mindre 
värdefulla, även om de stundom kunna vara mera dunkla. När 
man i vår tid inhämtar kännedom om det ursprungliga orda-
förståndet av namn, vilkas betydelse blivit, liksom i de anförda 
exemplen, något fördunklad, så följer ej därav, åtminstone ej 
med någon allmängiltighet, att namnens nuvarande former där-
efter göra intryck av försämringar, som det vore önskvärt att 
få så vitt möjligt utbytta mot det ursprungligare skicket. De 
nuvarande namnformerna kunna, trots det att deras oursprung-
lighet blir uppenbar, likaväl göra intryck av äkta tradi-
tion, bäst tillfredsställande språkkänslans krav, sådana de nu 
blivit. För dem, som alls se namnen mot historisk bakgrund, 
utgöres denna bakgrund ej ensamt, kanske ej häller i första 
hand av de älsta källornas tid, utan även av senare tider, för 
vilka namnformer sådana som de förhandenvarande kanske just 
äro karakteristiska. Sådan avslipning av ett namns form som 
i Breared, Läby, Vessland kan icke räknas som fel i för-
hållande till vår tid. Den avslipade namnformen kan för nu-
tidens språkkänsla bli vackrare än den ursprungligare formen. 
Jämför Utmeland med Utmedland ock sök att avgöra, om 
namnet genom (den först fram emot vår tid i skrift definitivt 
genomförda) förlusten av d förlorat något i historiskt eller este-
tiskt värde! 

Ej ens när den förändring ett namn genomgått är av den 
art, att missförstånd, sammanblandning, folketymologisk ombild-
ning, skrivfel o. dyl. tydligen ingripit i utvecklingen ock be-
stämt namnets nuvarande form, ej ens då är denna form att, 
enbart på grund av detta förhållande, betrakta som felaktig. 
Liksom dialektismer ock grammatiska egendomligheter av inom 
riksspråket i regel icke tåld art ofta blivit riksspråksmässiga i ort-
namn, så kunna ju även folketymologier, skrivfel ock andra histo-
riska oriktigheter bli riktiga i förhållande till riksspråksbruket. 
Man kan då säga, ock i vissa fall säger man det uppenbarligen på 
goda grunder, att själva bruket är oriktigt ock att en ändring däri 
är påkallad. Men om bruket är oriktigt ock om en ändring 
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däri är ur språkriktighetssynpunkt önskvärd, så är det ej upp-
komstsättets art i ock för sig som detta beror på. Först om 
den förvanskning, som kan ha legat i ett namns uppkomstsätt, 
ej genom tidens värkan neutraliserats, om den namnform, som 
uppstått som en förvrängning, fortfarande är detta i förhållande 
till en annan, ännu möjlig namnform, först då synes man kunna 
börja räkna med påtaglig oriktighet. Det är varken grammatisk 
oregelbundenhet eller historisk illegitimitet som i ock för sig 
gör en namnform felaktig ur språkriktighetens synpunkt. Fel 
är däremot, vad som är missvisande i förhållande till namnets 
levande associationsinnehåll, i fråga om betydelse eller i fråga 
om form, ock fel är likaså det som, utan att vara direkt miss-
visande, illa harmonierar med riksspråket. 

Det traditionella namnskickets skönjbara, ehuru svävande 
ock inkonsekventa gräns för vad som är förenligt med riks-
språket har — såsom i det föregående framhållits — blivit be-
tydligt vidare än motsvarande gräns i fråga om språkets appella-
tiva uttryck. Detta förhållande, som inneburit så stora fördelar 
för uppkomsten av omväxlande, uttrycksfulla, lokalfärgade ock 
vackra namn, kan det i praktiken ej bli tal om att söka upp-
häva. Principerna för en nutida namnreglering torde ej häller 
böra vara sådana, att de kunna inbjuda till ett ändamålslöst 
inskränkande av denna frihet för.  framtiden. Snarare synes fri-
görelsen från de för riksspråket i övrigt tillämpade normerna 
böra ytterligare utvidgas. Den enda allmängiltiga måttstock, som 
synes kunna läggas till grund för bedömmandet av namns 
lämplighet ock riktighet, ock därmed även av deras riksspråks-
mässighet, är ändamålsenlighetens måttstock. Ändamålet — som 
dock ej häller låter sig exakt definiera — är naturligtvis i första 
hand att på ett otvetydigt ock i övrigt praktiskt sätt beteckna 
föremålet. Genom vilka medel detta sker, vilka andra värden 
än de rent praktiska som kunna finnas hos beteckningarna, är 
dock för ändamålets bästa uppfyllande icke likgiltigt. Namnens 
ock namnformernas historiska ock estetiska värde är icke att 
betrakta som ett mer eller mindre umbärligt plus ti* deras prak-
tiska värde, utan såsom därmed på integrerande sätt samhörigt. 

När man, tillämpande dessa synpunkter, söker bilda sig ett 
omdöme om vilka former böra väljas ock vilka förkastas av 
flera alternativa• möjligheter, finner man snart, att valet åt- 
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minstone i en mycket stor del fall icke står mellan något abso-
lut riktigt ock oriktigt, utan mellan något relativt bättre ock 
sämre. Det blir således icke °riktigheten som blir enda grund 
för bortränsandet av förefintliga namnformer, utan ofta blott 
underlägsenheten. 

För att, utöver vad genom de i det föregående behandlade 
namnen skett, åskådliggöra nyssnämnda kategorier må ännu några 
exempel nämnas. 

Självklart oriktiga såväl i förhållande till ursprunget som 
i förhållande till nuvarande språkbruk äro sådana mera till-
fälliga namnformer som Mjölviken, gissningsvis ombildat, när-
mast av Mjöviken l; Rotmyrberget, på samma sätt ombildat 
av eller felhört för Rodmyrberget 1; Oratjärn, felhört för Orad-
tjärn; Hjärtmyren, genom missuppfattning uppkommet ur Gärt-
myren»; Blaxmor, genom skrivfel i förening med missuppfatt-
ning uppkommet närmast ur Blecksmor3  0. s. v. 

Lika avgjort oriktiga äro sådana icke tillfälliga, 
men dock i språkbruket ej segrande namnformer som Her-
kulberga, för Härkeberga 4; Skänhälla för Skånella eller Skå- 

Jfr s. 61 ovan. 
Myr i Orsa sn. Namnet, på Orsamål (Holen) gyertmen, be-

tyder 'den ingärdade myren', 'men su e 2,ngcprdadp,'. 
Namnet, som gäller en skog mellan Orsbleck ock Mickelvål i 

Orsa, heter på Orsamål (Slättbärg) bktkomor eller närapå bbkomOr. 
Det har givits efter bynamnet Orsbleck orsbbk. Närmast har Blaxmor 
tydligen kommit av en biform Blecksmor, uppfattad som Bläxmor 
ock genom skrivfel förvandlad till Blaxmor. 

I nutida riksspråksbruk förekomma av detta uppländska socken-
namn jämte varandra formerna Härkeberga, Herkeberga ock Herkul(s)-
berga. Rörande detta namn synes det med ganska stor precision kunna 
bestämmas, när ock av vem namnändringen infördes i officiella hand-
lingar. Den nya formen, skriven Herkulbärga, är i dylikt bruk tidigast 
anträffad år 1698 i en egenhändig förbindelse av den nytillträdande kom-
ministern Jacob Wigznelius, förut kollega i Uppsala, att föra kyrkans 
räkenskaper med flit, hava omsorg om kyrkobyggnaden o. s. v. För-
bindelsen finnes i »Räkenskapsbok för Herkulberga kyrka 1666-1737» 
(Upps. Landsarkiv L I, 1). Tidigare finner man former som Herrkeberga 
1698, [Pastor] Harkebärgensium 1694, Härokebärga 1666 o. s. v. 
(a. st.). Efter 1698 träffar man snart på nytt den gamla formen, så 
Härrkebärga 1700 (a. st.). Wigznelii tjänstetid i socknen var då redan 
slut. År 1699 suspenderades han på grund av otidigt sängelag med 
sin hustru (Ups. Årkest. Herdam. II, s. 248). Det av honom införda 
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nela i  0. s. y. JOrdebOkenS som förvrängningar förnumna namn-
former Faxelfven för Faxnälden, Platnor för Flatmon o. dyl. 
(jfr Exkurs II) ha trots gammal hävd ej blivit hävdvunna i 
sådan mening, att deras ursprung ur gammal missuppfattning 
förlorat sin betydelse för nutida språkriktighet. Dylika formers 
avhysande vore för språket en påtaglig vinst. 

Å andra sidan är tydligt, att när det sörmländska socken-
namnet Slem eller Sam genom en pia frans förvandlats till 
det bibliska Salem, vilket senare namn nu sedan länge betrak-
tats med även hävdens hälgd, vore ett försök till återgång lika 
fåvitskt som besvärligt. Likaså vore det nu nästan ett hälgerån 
att söka återföra det jämtska Offerdal till Åfiodal (jfr Exkurs II). 
Ock om man ville korrigera det för nutidens jämtar ej på något 
förnimbart sätt felaktiga mysa» till vad det skulle hetat, om 
det haft regelbunden utveckling inom svenskt riksspråk: *myske, 
eller till en kompromissform Myssje, närmare motsvarande en 
regelbunden jämtsk utveckling än den faktiska, folketymologiskt 
påvärkade utvecklingen till Myssjö, så vore det att i namn-
formerna söka intvinga namnhistoriska upplysningar, som ej 
höra dit. T. o. m. när en i förhållande till det historiska ur-
sprunget riktig namnform ännu fortlever i officiellt bruk, men 
endast eller nästan endast där, puder det att allmänt bruk i 
riksspråk ock i dialekt avgjort enat sig om en folketymologi, som 
t. ex. Hillersjö, sockennamn på Svartsjölandet, för vilket socken-
namn jordeboken samt en ock annan (vetenskaplig) författare 
ännu använder den gamla formen Hilleshög, så har en namn-
reglering knappt annat att göra än att akceptera det allmänna 
bruket ock avhysa den gamla namnformen 2. Skulle i ett sådant 

nya namnet har emellertid fortlevat ända till vår tid vid sidan av det 
gamla. Det händer, att båda förekomma i samma handling. I ett socken-
stämmoprotokoll av den 20 febr. 1825 (Upps. Landsark. K. I, s. 238 
f.) står Herkebergaby ock Herknlbergaby. Wigznelii åtgärd med 
namnet är tydligen att uppfatta som ett utslag av rudbeckianism. 
Yttersta källan för den av W. införda namnformen finner man i Bud-
becks Atlantica, där namnet, skrivet Heroelberga (I, s. 748), Flerool-
berga (atlasbandet tab. 43), förbindes med Herkules. 

Skänhälla förekommer stundom ännu i handlingar (men ej i 
jordeboken). 

Ekonomiska kartvärkets karta över Färentuna härad har, mot 
jordeboken, men i enlighet med kommitténs förslag Hillersjö. 
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fall som det sistnämnda ortsbefolkningen önska se det histo-
riska, förnämligare namnet bibehållet, så vore det att ur histo-
risk namnvårdssynpunkt anse som en vinst. En sådan önskan 
skulle väl ock givetvis efterkommas, men då borde ock något 
mera göras för det gamla namnets bringande till heders än 
blott den passiva åtgärden att låta det stå kvar i jordeboken 
som hittils. 

Bynamnet Vikarbyn i Rättvik bär alla spår av att ha om-
bildats genom godtyckligt skrivareingripande. Alla äldre källor 
ha formen Viken, mot vilken även den i dialekten använda 
namnformen vitba, svarar. Viken är således historiskt riktigare 
än Vikarbyn, har åtminstone varit det, men är ej bättre. Även 
om en namnändring utan något besvär kunde åstadkommas, vore 
det ingen vinst. 

Ett till Vikarbyn hörande fäbodställe heter Karl Töfåsen. 
Detta egendomliga namn synes ha uppstått under storskiftet genom 
en skrivaretymologi. På Rättviksmål har det antecknats i formen 
kalkivasti kaltongsly, (Vikarbyn), på Moramål i formen kaltcevastp 
(Garsås). Namnets betydelse är oklar. Vore det mansnamnet 
Karl eller ett (i Vikarbyn förekommande) gårdsnamn Karies 
som här ingått som första sammansättningsled för att utmärka 
motsättning mot Gamla %Måsen, skulle man kanske snarast 
väntat *tovaskalsbudcer el. dyl. Nu är emellertid Karl Töfåsen 
en i orten känd ock som riktig betraktad riksspråksform.. Är 
då dess sannolika historiska oriktighet ett tillräckligt skäl att 
jäva dess för närvarande gällande språkriktighet? Vore en mot 
dialektuttalet svarande skriftform Kaltöfåsen en förbättring? 
Närmast synes ju den sistnämnda formen egnad att ersätta en 
folketymologisk be tydelseassociation med en annan, mindre 
pittoresk, men lika osäker. Förbättringen är tvivelaktig, ock »in 
dubiis non est agendum»1. 

När bynamnet Backa i samma socken under 1800-talet an-
tagit denna skriftform i st. f. det tidigare brukade, mot dialekt- 

1) Växlande med Töfåsen förekommer i skifteshandlingarna ock i 
nuvarande riksspråksbruk formen Tåfftsen, tydligen uppkommen genom 
skrivfel. Älst användes en skriftform, som överensstämde med Mora-
målet: Kall 'ansen i 1664 års jordebok. Senare ha i handlingarna 
insmugit sig former som Kalk täft Åsen (1825 års jordebok), Kack-
täftäsen m. m. 
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formen direkt svarande Backarne, har motivet tydligen varit en 
typisk uppsnyggningslust. Backarne har förefallit för enkelt 
ock hemmagjort — Backa har låtit mer som det brukar låta i 
skrift. Namnet Backa finns på hundratals ställen, Backarne 
endast på ett fåtal. Detta förhållande, som ju utgör en objektiv 
överlägsenhet hos Backarne som namn på denna by, har sub-
jektivt gällt som en underlägsenhet ock framkallat namnänd-
ringen. Hur liten betydelseskillnaden mellan Backarne ock 
Backa än är, torde dock — åtminstone ur språkvårdens synpunkt 
— en återgång vara att betrakta som en vinst. Ännu bättre vore 
kanske — ur samma synpunkt — den i äldre tiders skriftbruk 
stundom förekommande formen Backar 1. 

Under 1800-talets sista årtionde har ur samma sockens 
kyrkböcker försvunnit en annan gammal bynamnsform, skriven 
Gersse, Gjersse, Gjersset m. m., i vars ställe nu står Gärdsjö. 
Den efter långvarig konkurrens segrande biformen betraktas 
naturligtvis allmänt som den rätta ock som mycket vackrare 
än det gamla namnet. Historiskt var dock den förkastade 
namnformen den rätta, bortsett från det stundom tillfogade -t. 
Att Gersse betraktats som en mindre vacker form, har väl 
helt ock hållet betingats av att denna form ansetts vara en för-
vrängning av Gärdsjö, ehuru förhållandet är det motsatta. Vad 
Gersse har för ursprung, är icke fullt tydligt 2. Dock torde den 
på klara betydelseassociationer blottade, om äldre tiders bruk 
minnande namnformen Gersse, i moderniserad stavning Gärse, 
vara även för vår tid språkligt värdefullare än Gärdsjö, ock även 
värdefullare än en regelbunden riksspråksomskrivning av den 
nuvarande dialektformen. En annan fråga är, om ortsbefolk- 

Skriftformen Backar har uppstått genom en oregelbunden, 
möjligen på missuppfattning beroende anslutning till dialektformen bökar, 
som är best. plur. av ordet 'backe'. Obest. plur. av appellativet heter 
bökar. 

Älsta skriftformer äro sådana som GgTsse 1539 (Kam.-Ark.,. 
Västm. hand]. 1539 n:r 4, Ån. Ränt.), Girsa, Gersa 1549 (Dipl. Dal. 
III, s. 101), Girsabyn 1551 (ib. s. 128), o. s. v. I dialekten heta 
byarna övre ock Nedre Gärdsjö ovor ock utor jcesbzn; sjön heter 
jce(r)n. Utmärkande för sjön är dess långsträckta, mot norr av-
smalnande form. För betydelsens skull passade förträffligt en samman-
ställning med geire m. 'strimmel, kilo' (Aas.), gere (Rietz). -se före-
kommer ofta i traktens namn på sjöar. 
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ningen är tillgänglig för en sådan uppfattning ock om, då något 
påtagligt praktiskt behov av ändring icke föreligger, den för 
närvarande praktiskt överlägsna formen Gärdsjö bör vika för en 
ur andra synpunkter överlägsen form. 

På gränsen mellan Dalbyn i Ore sn ock Gulleråsen i'Boda 
sn ligger en myr, som på Oremål heter stånde, på Bodamål 
stinda, vilket är best. sing. fem., således på riksspråk Sunden. 
I handlingar har skrivits Sundmyren, Sundet m. m. Sådana 
riksspråksomskrivningar kunna ju ej betecknas som helt ock 
hållet oriktiga, men väl som underlägsna. Deras uppenbara syfte 
är att från namnet utplåna lokalfärgen för att tillfredsställa den 
smak, som framför allt kräver likformighet med det förut från 
andra håll invanda. I officiella handlingar liksom i enskildes 
skrivning av ortnamn fortfara omskrivningar, dikterade av denna 
smak, ännu alltjämt att breda ut sig, om än Ortnamnskommittén 
ganska avgjort synes motarbeta detta slag av uniformering. Om-
skrivningarna gripa även massor av namn, som innebära för riks-
språket vida mindre svårsmälta egenheter än det nyssnämnda 
namnet Sunden i st. f. Sundet, såsom då för Grejsan skrives 
G-rejstjärn, för Slåttatjärn slåttertjärn o. s. v. eller då av växel-
formerna Klikten ock Klitten den senare såsom allmänt vanlig 
ock bekant med förkärlek väljes. Man hör som motivering för 
dylikt stundom anföras, att på detta sätt namnen bli mer till-
talande för en »vanlig svensk). Man vill av namnens skrivna 
form genast se, att Greisan är en tjärn o. s. v.; man vill så 
mycket som möjligt känna igän sig bland namnformerna, var 
man än befinner sig. Den vanlige svensken har kanske en viss 
brist på lätthet att i detta avseende ta seden dit han kommer; i 
stället har han kanske en viss benägenhet att fordra, att ortnamnen 
i trakter, där han är främmande, skola vara inrättade på det sätt, 
som bäst passar för orienteringen bland egna, hemifrån med-
förda föreställningar. Av sitt orienteringsvärde i orten förlora 
namnen dock alltid något genom dylik uniformering, även om 
förlusten ej alltid är kännbar för den praktisk-topografiska 
orienteringen. Lät vara att de värden, om vilkas bevarande 
eller förlorande här är fråga, till väsentlig del äro blott stämnings-
värden, de äro dock värden som ej saklöst kunna förspillas ock 
som, om en gång förspillda, ej lätt ersättas av nya. 
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Det motsatta förhållandet: att man med utgångspunkt i en 
viss orts säregna språkliga ock andra förutsättningar låter ort-
namn uppträda i en till riksspråksbruk avsedd form av sådan 
art, ätt den kan vålla främlingen värklig svårighet — ett sådant 
förhållande förefaller hos oss vara jämförelsevis sällsynt. Som 
ett exempel härpå torde det kunna anses, när folkhögskolan i 
Utmeland nyligen utbytte namnet Katrineberg mot gårdens gamla 
namn Skeriol'. För några är detta återuppväckta Skeriol en 
förargelseklippa, därför att det inte är som »riktig svenska», det 
»värkar så främmande», »det är inte gott att veta, hur det skall 
uttalas» o. s. v., eller redan därför att det är en förändring. Från 
en ståndpunkt motsvarande Ortnamnskommitténs principiella be-
&limmande av dylikt (varifrån kommittén dock i detta fall gjort ett 
undantag), torde Skeriol, om det skall upptagas i riksspråk, böra 
först göras riksspråksmässigt genom att översättas till Skärhol. 
Från Moraståndpunkt åter torde en dylik översättning vara föga 
bättre än en travesti. Skär är ju riksspråksmotsvarigheten till 
Sken- ock likaså hol till ol, men Skärhol vore dock menings-
löst. Knappast vore det häller lättare än skaffa namnet burskap 
i riksspråket under den översatta formen än under den ursprung-
liga. Svårigheten för den enskilde att med sitt språksinne assi-
milera ett enstaka namn av dylik egendomlig typ är, när han 
kommer i närmare beröring därmed, långt mindre, än den a priori 
ser ut. Riksspråket har också en stor förmåga att fördraga dylika 
inkomlingar, trots brott mot konsekvensen. För riksspråket är 
det ingen nödvändighet, att namnet översättes, innan det akcep-
teras. För den, som håller på namnet, är det en nödvändighet, 
att det icke översättes, om det ej skall fördärvas. Kunna dylika 
hänsyn endast göras gällande såsom tillfälliga undantag från 
principen, då synes principen vara för vid. 

Frågan, i vilken utsträckning konsekvens kan ock bör 
eftersträvas i ortnamnens skrivning, kan lika litet besvaras med 
ett osammansatt ock undantagslöst direktiv som frågan om namn-
formernas riktighet eller oriktighet. I vissa fall kan redan upp-
giften att med tillämpning av de i sjunde upplagan av Sv. Akade-
miens ordlista tillämpade rättstavningsgrundsatserna åstadkomma 

1) På Moramål uttalat skerug?r. 
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en konsekvent stavning vara olöslig. Vare sig det anses önsk-
värt eller ej, synes en viss grad av frihet i skrivsättet ound-
gåeligi. Å andra sidan är tydligt, att just i fråga om ortnamns 
såväl formbehandling som ortografi det praktiska behovet av 
fasthet ock konsekvens är särskilt stort. Då nu konsekvens i 
betydelsen av överallt likformig normalisering icke kan genom-
föras i ortnamnen, även om den vore önskvärd, så måste strä-
vandet efter konsekvens i namnregleringen inriktas på mera 
begränsade, mindre ouppnåeliga mål. Lokala skiftningar komma 
alltid i betydlig utsträckning till synes i ortnamnens riksspråks-
former, men inom varje sådan lokal företeelses framträdande 
kan ock bör en viss enhetlighet eftersträvas. Ock mellan flera 
dylika jämsides framträdande lokala företeelser, färgade av ortens 
dialekt eller av speciell skrifttradition, måste namnregleringen 
söka avväga förhållandet så, att man kommer till en viss inbördes 
konsekvens. När åter vissa dylika lokala skiftningar anses böra 
avhysas ock ersättas med former bildade enligt allmän riksspråks-
norm, så bör den allmänna riksspråksnormen, där den göres gäl-
lande, genomföras med så allmängiltig planmässighet som möjligt. 

Skulle t. ex. införandet av riksspråksformen Söder- i st. f. 
Sör- ha något värde för namnskickets bringande till större en-
hetlighet inom den ort, namnregleringen avser, så borde den ha 
utsikt att bli, åtminstone i stort sett, inom ortens namnförråd 
allmängiltig. Skulle det åter anses nödvändigt eller lämpligt 
att bibehålla Sör-, bör det bibehållas genomgående. Kommittén 
synes emellertid ofta ha velat räkna det som en vinning för 
riksspråket att, även om det blott i ytterst fragmentariskt skick 
låtit sig göra, införa en abstrakt normalisering2. Ställer man sig, 

Jfr följande uttalande i förordet till ordlistan, s. V: »Fullständig 
likformighet har emellertid omöjligt kunnat genomföras, och det skulle för 
våra skolor vara en verklig olycka, om nitiska lärare ansåge sig pliktiga 
att draga alla här förekommande undantag in i skolundervisningen. På 
detta rättstafningsområde [tillämpningen av ordlistans nya stavsätt på i 
ordlistan nyinförda ord] såväl som på åtskilliga andra — särskildt må 
nämnas hopskrifningen af småord — borde en viss frihet kunna få råda 
inom skolan, liksom den förefinnes inom den goda litteraturen.» 

Vid namnregleringen inom kvsborgs län synes fördelningen 
mellan formerna Söder- ock Sör- till betydlig del ha bestämts på det 
sätt, att den av kommittén principiellt föredragna formen Söder- genom-
förts med undantag för gamla jordeboksnamn. Vid namnregleringen å 
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såsom kommiWn stundom också i stor utsträckning gjort, på den 
ståndpunkten, att när en för hela landet gemensam norm icke 
alls eller icke lämpligen kan genomföras, då i stället söka finna 
normer tillämpliga inom de områden, namnregleringen vid varje 
tillfälle avser, så skulle exempelvis inom övre Dalarne formen 
Söder- vara självskriven som normalform, då där dialekterna 
genomgående ock skriftbruket åtminstone någorlunda genomfört 
redan ha -dylik form'. Fullständigt konsekvent, dialekttrogen 
fördelning mellan växelformer sådana som Söder- ock Sör- torde 
dock ej häller här vara fullt genomförbar, knappast häller under 
alla omständigheter önskvärd. En hovsam tillnärmelse därtill 
är emellertid ett medel, i dylika fall i allmänhet väl det bästa 
eller t. o. m. det enda medel som finns, att ernå den största kon-
sekvens, som står att vinna. Lemnas därvid enstaka namn vid 
sina vedertagna former, ehuru stridande mot ortens typ, behöver 
detta ej alltför mycket trassla till det hela, så länge de bli 
undantag, som ej skymma typen, där typ finnes. För övrigt 
anträffas också inom dialekterna motsättningar, sådana som då i 
Järfsö sn i Hälsingland en fäbodvall heter Södervallen se.då,rvalth 
men en by Sörby ~by — Awba ock inom den angränsande 
Undersviks sn en »gränd» heter Sörometsen sonpetsy,; eller då 
i Arbrå sn en skogsby heter Björnmyra bormyra, men en när-
belägen myr ock en vid myren liggande fäbodvall Gölimyre 
golomyro2. Dylika dialektala växelformer, för namuskickets 

kartorna synas andra yttre omständigheter ha i hög grad spelat in, 
särskilt kanske den omständigheten, om undersökaren bildat sig en egen, 
från kommitténs aprioriska ståndpunkt avvikande mening om vad som 
inom undersökningsområdet vore den lämpligaste normalformen. Jfr s. 
56 ovan. 

Stundom har skriftbruket S ör- i strid mot dialekten, så i formen 
Sörboda, bynamn i Ore sn, i dialekten sydarbudar. Här torde änd-
ring till Söderbodarna (eller möjligen -en mindre regelmässig form 
Söderbodar, jfr s. 90 ovan) ur synpunkten av språklig följdriktighet 
vara önskvärd, så mycket mer som omedelbart intill byns namn före-
kommer sjönamnet Södersjön sydarhoy. Vid namnrevision på Mora-
bladet har dylik ändring dock -ej kunnat företagas, då denna revision 
ju blott är namnrevision på kartan. 

Bedömd ensamt från Arbråmålets synpunkt, synes formen b»r-
myra kunna uppfattas som bestämd form, då appellativet här heter 
myra både i best. ock obest. forn). Förekomsten av samma form 
bitytnyra även i Undersvik ock Järfsö, där appellativet heter i obest. 



RIKTIGA OCK ORIKTIGA NAMN. 	 95 

reda inom orten ,i dess helhet icke avsevärt störande, är det 
givetvis av större intresse att bibehålla än att utplåna. 

Den växling mellan best. pluralformer på -arna ock på 
-arne, som riksspråket inom sig rymmer ock antagligen ännu 
för lång tid framåt kommer att i tal ock skrift inrymma, är 
naturligtvis i ortnamnen till större olägenhet än i riksspråksbruk 
i allmänhet. Särskilt för officiella namn med deras behov av 
en i varje detalj fixerad form är reglering även härutinnan be-
hövlig, ock när endera formen skall vara allmänt normgivande, 
kan det ej bli någon annan än formen på -arna. Möjligen torde det 
dock kunna ifrågasättas, huruvida denna forms undantagslösa 
genomförande nu är önskvärt. Särskilt synes det i viss mån 
bjuda emot att normalisera landskapsnamnet Dalarne till Dalarna 
i strid mot såväl hävden i skrift som uttalet i orten. 

Vad särskilt den ort o gr afis k a konsekvensen beträffar, så 
lider dess genomförbarhet ganska betydande inskränkningar. 
Den grund, varpå ortografien vid namnregleringen har att bygga, 
nämligen sjunde upplagan av Sv. Akademiens ordlista, torde 
också få betraktas som provisorisk i förhållande till den långa 
tid, namnregleringen kräver. 1906 års stavningsreform kan ej 
i all framtid komma att gälla endast skolorna. Förr eller senare 
torde dess utsträckande till att gälla officiell stavning över huvud 
antagligen vara att förutse. För namnregleriugen vore det en 
fördel, om den förestående stavningsreformen komme ju förr dess 
hällre. Bl. a. skulle de kartor, vilkas namn nu revideras, om 
de efter några år skulle utges i nya upplagor ock en stavnings-
reform då kommit emellan, kräva ny ortografisk namnrevision 
samt en mängd ändringar på de graverade plåtarna, så vida det 
nya stavsättet skulle i de nya upplagorna kunna införas. Emel-
lertid har ännu med 1906 års reform ej en sådan ortografiens 
reglering åstadkommits, som erfordrats ock som torde ha utsikt 
att för någon längre framtid ega bestånd. Framför utsikten att om 
någon tid få 1906 års stavningsreform utsträckt till officiellt bruk 

form miira, i best. form mpra, synes visa, att namnet har obest. form 
(här ej ovanlig i dylika namn). — g@l&m2Jr6 uppfattas som motsvarande 
en riksspråksform Gölimyre. Åndelse-e övergår bär ofta till -ö. I 
Undersvik heter det gghmyra olonyra (<-- oblik kasus?). Första 
sammansättningsled är kvinnonamnet Gölin 	Gublaug). 
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även utanför skolorna ock snart därefter få en ny stavningsreform, 
framför en sådan utsikt vore det ur flera synpunkter att föredra, 
om 1906 års reform samtidigt med att den utsträcktes till allmänt 
bruk, kompletterades med några smärre, nya stavningsändringar, 
särskilt sådana som avlägsnade inkonsekvenser, vilka utan alltför 
ingripande ändring låta sig avlägsna. I alla händelser är dock 
en stavning, som fullständigt reglerar t. ex. förhållandet 
mellan e ock ä, o ock å, enkelskrivning ock dubbelskrivning 
av konsonant, icke på långa tider, om någonsin, att vänta. 

Under sådana ortografiska förhållanden, som nu råda, ock 
sådana, med vilka man möjligen under en ej alltför avlägsen 
framtid kan få att räkna, synes ständig reglering till högsta 
grad av ljudenlighet, som gällande rättstavnings principer med-
giva, i fråga om ortnamn icke vara utan inskränkning önskvärd. 
Denna fråga torde förtjäna att särskilt behandlas. Här må blott 
framhållas, hurusom något aktuellt behov icke torde finnas av 
sådana stavningsändringar som Danviken till Dannviken, på 
det ingen måtte läsa Dänviken; Ultuna till Ulltuna, på det 
ingen måtte läsa trltuna; Sollentuna till Sållentuna, på det 
ingen måtte läsa Sollentuna; Nockeby till Nåckeby, på det 
ingen måtte läsa Nokkebyl. En helt annan sak vore det att 
ändra exempelvis Delsbo till Dellsbo. Här har stavningen med 
enkelt 1 — som värkar upplösande på associationen med sjö- 
namnet Dellen 	värkligen framkallat ett oriktigt utläsnings- 
uttal med långt e, ett uttal som ej stannat vid att vara en mer 
eller mindre tillfällig utläsningsform, utan blivit en biform av 
namnet, vilken biform t. o. m. i Hälsingland uppträder på-
trängande mot den äkta formen. En ändring av Delsbo till 
Dellsbo skulle utrota biformen. Men i sådana fall som Nockeby 
etc. finns ju ej den uttalsform, som genom stavningsändringen 
skulle utrotas. Om någon tillfälligtvis, innan han kände ut-
talet, skulle läsa Nokkeby etc., så har det ingen betydelse. 
Dylikt kan ortografien ändå aldrig komma att fullständigt före- 

1) På ekonomiska kartan över Sollentuna härad har på kommitténs 
förslag skrivningen Nåokeby införts. Å andra sidan har kommittén också. 
åtskilliga gånger låtit skriftformer kvarstå, som i liknande mening varit 
ljudstridiga, t. ex. &Indal, häradsnamnet på Dal, vilket ej ändrats till 
Sunndal, såsom skett i skrifter av prof. NOREEN. 
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bygga, ock det behöver ej fullständigt förebyggas. Uttalet reg-
lerar sig för det mästa lyckligtvis självt. 

Dessa anmärkningar rörande frågorna, vad som bör utgöra 
motiv för namnändring ock vad som genom ändring bör ernås, 
röra sig till stor del på vägar, som kommittén redan i sin praxis 
varit mer eller mindre inne på. Så mycket mindre ha dylika 
uppfattningssätt kunnat vara helt främmande för kommittén, 
som de i en punkt av grundläggande betydelse sammanfalla med 
den uppfattning om språkriktighet, som professor NOREEN i sin 
för något mer än 25 år sedan första gången utgivna undersök-
ning av detta begrepp utvecklat. Där hävdas nämligen, som 
bekant, ändamålsenligheten som normgivande för språkriktig-
heten. Den därstädes närmare utvecklade uppfattningen av 
innehållet i ändamålsenlighetens begrepp, med vikten -- enligt 
min mening — alltför ensidigt lagd på meddelelsemedlets bekväm-
lighet för meddelelseögonblicket, har visserligen här ej tillämpats, 
ock den tillämpning av ändamålsenlighetsprincipen, som här 
gjorts, har ju i åtskilligt vänt sig mot denna princips upphovs-
man. Härmed upphäves dock ej det förhållandet, att försöket 
att i en allmän synpunkt sammanfatta, vad som ytterst utgjort 
den positiva grunden för kritiken, leder tillbaka till det väsent-
ligaste av det resultat, vari NOREENS undersökning utmynnar. 
Under• det åt namnregleringen egnade detaljarbetet tyckes dock 
ändamålsenlighetens synpunkt icke alltid ha gjorts fullt gällande. 



KAPITEL IV. 

Hur böra ortnamnsundersöknin- 
garna fortsättas? 

Vad de för kartornas räkning hittils utförda ortnamnsunder-
sökningarna lemnat övrigt att önska, torde få anses vara av 
den betydenhet, att frågan, huruvida dessa undersökningar kunna 
ordnas på ett sätt, som ger ett mer tillfredsställande resultat, 
förtjänar upptagas till noggrann prövning. 

Önskvärdheten av att de jämsides därmed fortgående, stort 
anlagda ortnamnsundersökningar, som ursprungligen utgjorde 
Ortnamnskommitténs enda uppdrag, måtte kunna, såvida de 
utsträckas till nya delar av landet, framskrida snabbare ock 
med mindre kostnad, gör tillika, att varje tillfälle till under-
lättande av det omfattande arbetet bör tagas till vara. Det 
torde därför också vara väl värt att överväga, huruvida -ej en 
sådan omorganisation kunde åstadkommas, att de för kartorna 
utförda ortnamnsundersökningarna, på samma gång de gjordes 
bättre motsvarande sitt närmaste syftemål, även kunde i möj-
ligaste mån göra undan vetenskapligt ock praktiskt arbete, som 
behöves för därmed samhörande uppgifter, varefter eventuella fram 
tida undersökningar kunde obehindrat anknyta till vad nu göres. 

Är en tillfredsställande omorganisation i antydd riktning 
möjlig? 

Givetvis förefinnas betydande svårigheter, som i så fall måste 
övervinnas. Det tillkommer dock ej föreliggande framställning 
att söka besvara frågan, om dessa svårigheter kunna övervinnas, 
eller att, under förutsättning att en som önskvärd betraktad om-
organisation är genomförbar, söka anvisa vägen för dess genom-
förande. Min avsikt är nu endast att söka visa önskvärdheten 
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av en reform samt att, på grundval av de erfarenheter jag 
kan ha varit i tillfälle att göra, söka bidraga till frågans be-
lysande ock framhålla vissa särskilda önskemål. 

Det finns en a priori given begränsning för den utvidgning, 
som möjligen kan ifrågasättas för de ortnamnsundersökningar, 
vilka äro avsedda att tjäna som korrekturläsning å kartornas 
täxt: de torde ej få i högre grad än hittils fördröja kartornas 
utgivning. Denna begränsning utgör emellertid intet hinder för 
att undersökningarna göras betydligt mer ingående. Av den tid, 
som förflyter från det ögonblick, då konceptkartor kunna ställas 
till undersökarnes förfogande, till det ögonblick, då namnlistorna 
inlemnas till kartvärket, är det endast en del, stundom en ganska 
liten bråkdel, som användes till undersökningen. Först kan det 
dröja veckor ock t. o. m. månader, innan kommittén finner 
undersökare villiga att åtaga sig uppdraget. Därefter kan en 
tid gå, innan undersökarne finna för sig lägligt att resa till 
undersökningsområdet, ock ytterligare kan det efter avslutandet 
av undersökningsresorna dröja någon tid, innan undersökarne 
utarbeta ock för kommittén framlägga sina listor. Vad för övrigt 
beträffar den tid, som använts till resorna, är att märka, att dessa 
resor vid de för Ekonomiska kartvärket utförda, »enklare» namn-
undersökningarna likafullt synas vilja ställa sig mer tidskrävande 
än de resor,. som utförts för Ortnamnskommitténs stora undersök-
ning inom Ålvsborgs län, samt att namnundersökningsresorna för 
såväl Ekonomiska kartvärkets kartor som än mer för de topo-
grafiska ock ekonomisk-topografiska kartorna visat betydligt 
växlande tidsutdräkt'. Man torde kunna förutsätta, att om en 
större del av den före kartbladsplåtarnas gravering disponibla 
tiden användes till rationellt bedrivna undersökningar rörande 
kartbladens ortnamn, dessa undersökningar skola kunna bli 
högst väsentligt grundligare ock mer givande än de nuvarande. 

Naturligtvis skulle man dock ej inom denna tid kunna 
åstadkomma någonting, som i grundlighet motsvarade den ut-
redning, kommittén utarbetar för Älvsborgs län; men en annan 
fråga är, om ej det, man skulle kunna hinna utreda, räckte till 
grundval för en namnreglering, befriad från den nuvarandes i det 
föregående framhållna brister ock tillfredsställande det värkliga 

1) Jfr s. 32 f., 29 f. ovan. 
7-121532 Sv. landsm. Ge ijer. 
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behovet. Såsom jag sökt visa, kan emellertid ingen tillfreds-
ställande namnreglering åstadkommas å kartorna, om jordeboks-
namnen skola principiellt undantagas ock uppskjutas till ett 
senare, i det ovissa svävande tillfälle. Jag har också sökt visa, 
hurusom det principiella undantaget för jordeboksnamnen endast 
ganska ofullständigt kunnat upprätthållas. Jordebokens funk-
tion som namnregulator är de facto redan i stor utsträckning 
upphävd. Bruket följer ej jordeboken, men kartan måste följa 
jordeboken, utan att dock alltför mycket avvika från bruket, 
d. v. s. kompromissa mellan båda. 

Redan genom sådana ortnamnsundersökningar, som hittils 
utförts för kartorna, har dock visat sig — det har åtminstone 
varit tillfälle att uppdaga det — i vilka fall diskrepanser av 
den art förefinnas mellan jordebokens namn ock de i allmänt 
bruk gängse namnen, att en ändring av jordeboksnamnet är av 
praktiskt behov påkallad. Även där en så stor eller så allmän 
diskrepans icke föreligger, att ändring på den grund är praktiskt 
oundgänglig, men ändring av andra grunder kan ifrågasättas, torde 
detta åtminstone i de allra flästa fall kunna upptäckas redan 
under undersökningsresorna i orten, såvida dessa företagas med 
några historiska förkunskaper rörande ortens namnförhållanden. 
Sådana förkunskaper äro för övrigt oumbärliga även för vinnande 
av ett tillfredsställande vetenskapligt samlingsresultat. 

Om en undersökare nu på sin resa finner, att i vissa fall 
namnändringar äro absolut erforderliga, i vissa andra fall änd-
ringar ur den eller den synpunkten äro värda att ifrågasättas, 
så är det första som behöver göras, att han redan i orten söker 
så mycket som möjligt göra sig reda för vilka ändringsmöjlig-
heter som kunna ifrågakomma, samt vilka utsikter dessa ha att 
bli upptagna i ortens allmänna bruk. I det övervägande fler-
talet fall äro ändringarna av mycket enkel art, ändringsalterna-
tiven ge sig själva, ock den språkliga utredning, som behöves, 
har inga särdeles svåra frågor att lösa. Vad den språkliga ut-
redningen har att åstadkomma till tjänst för namnregleringen, 
är närmast en viss grad av analys av de nuvarande namn-
formernas uppkomst ock förhållande till analoga företeelser, en 
analys varförutan endast ett mycket ensidigt bedömmande av 
ändringsbehov ock ändringsalternativ är möjligt. Om nu också 
förhållandena vid flertalet namn i regel te sig ganska lättut- 
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redda, träffar man dock alltid på en del, som kräva en vida 
mer ingående undersökning än den stora mängden. För en rent 
språklig utredning kräves icke ett lika vidlyftigt material över 
hela linjen. Detta gäller ej endast sådan utredning, som närmast 
blott avser att tjäna till grund för namnregleringsåtgärder, utan 
även sådana utredningar, som avse rent vetenskapliga, språkliga 
frågor. 

Varje systematisk, vetenskaplig utredning av en trakts ort-
namn kräver alltid en viss grad av fullständighet. Genomgår 
någon en sockens ortnamn, måste han särskilt söka att på ett 
sammanhängande sätt göra klart för sig: vilka av dessa namn 
äro gamla? vilka utgöra den i förhållande till källorna för-
historiska stommen? vilka tillskott, förluster, sammanfall ock 
förändringar ha egt rum? För den tidigaste rekonstruerbara 
helhetsbilden bli i allmänhet de älsta jordeböckerna av grund-
läggande betydelse. Bilden av namnskickets äldre utseende 
sammanhänger oupplösligt med bilden av bebyggelsens. Namn-
skickets ock bebyggelsens utveckling måste vidare med jälp av 
olika källor följas så, att man kan identifiera det nuvarande 
med det förutvarande samt kan, så vitt möjligt, förstå ock datera 
förändringarna. D. v. s. man måste, i större eller mindre utsträck-
ning, göra väsentligen samma arbete, som Ortnamnskommittén gör. 

Ett av de viktigaste dragen i det svenska ortnamnsvärkets 
planläggning ock utförande är det genomgående ock systema-
tiska sammanhang, vari studiet av namnens historia står till 
studiet av föremålens. Härutinnan har detta värk ojämförligt 
överträffat sin norska föregångare. Det har också blivit mer, 
än titeln angiver: det innehåller ej blott utredningar av namnens 
uppkomst ock utveckling, utan även av gårdarnas kamerala 
historia samt av frågor hörande till den historiska topografien. 

Den som studerar utredningarna i »Ortnamnen i Alvsborgs 
län», även i de häften som innehålla den minsta mängden av 
excerpter, kommer emellertid lätt att göra en reflexion, som det 
är svårt att undertrycka: det hade ej behövts att skriva av 
ock trycka alla dessa namnformer för att meddela den upplys-
ning, som är huvudresultatet Jag ser, att den förändringen 
inträtt då, att de ock de formerna konkurrerat vid den ock den 
tiden, att den ock den upplysande ock intressanta biformen 
funnits o. s. v.; men flertalet av de citerade namnformerna säga 
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mig ingenting annat, än att namnet funnits i de citerade källorna, 
skrivet på ett sätt, vars variationer i detalj icke ha någon be-
tydelse för det, varom jag för tillfället söker upplysning. Ori-
ginalskrifternas ortografiska variationer äro visserligen i åt-
skilliga avseenden normaliserade', men de variationer i ortografi 
ock formbehandling, som meddelas, äro likväl till väsentlig del 
sådana, vid vilka det icke är anledning att uppehålla sig, om 
man söker bilda sig en uppfattning om namnets ursprung ock 
huvuddragen av dess historia. Det är visserligen förträffligt att 
ha detta material med sådan utförlighet ock omsorg framlagt i 
tryck, det innehåller tydligen viktiga källor för studiet av dia-
lektala ljuds ock formers historia, ett studium som ingalunda 
är undangjort med de meddelade namnförklaringarna. Källorna 
äro dock alltför rika, för att ett excerperingsarbete, så bedrivet 
som för närvarande är fallet, skall kunna genomföras för hela 
landet inom en tid, som ej blir flerdubbelt längre än den, inom 
vilken insamlandet av det levande materialet behöver utföras, 
såvida ej allför mycket av materialet skall hinna skatta åt för-
gängelsen, innan undersökningen hinner dit. 

För den skull kunde man tänka antingen att helt ock hållet 
skilja arkivundersökningsarbetet från undersökningsarbetet i orten, 
så att det sistnämnda forcerades ock det förstnämnda fortginge 
enligt nuvarande ordning, kommande på sina håll åtskilliga år-
tionden efter de undersökningar i orten, som nu kunna företagas; 
eller också att båda arbetena forcerades, så att län för län under-
söktes med jämsides pågående undersökningsarbeten i arkiv ock 
i orten, båda arbetena avseende en definitiv utredning på samma 
sätt som kommitténs nuvarande stora länsundersökningar. Det 
senare alternativet skulle emellertid fordra ett så stort ock snart 
tillskott av pänuingmedel ock arbetskrafter, att det knappast 
torde vara att vänta. Det förra alternativet, fattat som ett 
hopande av material från undersökningsresor utan någon sam-
tidig bearbetning ock utan några samtidiga arkivundersök-
ningar, skulle innebära högst väsentliga olägenheter såväl för 
undersökningsarbetet självt som för dess framtida tillgodogörande 
rör det ena eller andra ändamålet. Men kan icke någon fram-
komlig medelväg sökas? 

1) För normaliseringen redogöres i kommitténs Arbetsplan s. 22 f. 
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De arkivaliska källorna, framför allt jordeböckerna, måste 
naturligtvis alltid systematiskt ock ej alltför sparsamt ge-
nomgås, om namnens tillika med gårdarnas historia skall kunna 
med säkerhet följas. Vid excerperingen skulle dock en väsent-
lig tidsbesparing kunna göras, om excerperingen kunde kon-
centreras till antecknande av sakuppgifter ock av sådana namn-
former, som för namnhistorien äro av vikt, ock ej som nu 
bestode i att bokstav för bokstav kopiera alla namn för alla 
uppslagna år i jordeböckerna ock för varje gång de förekomma 
på en gammal karta. Man kan invända, att en sådan med 
avseende på namnkopieringens utsträckning mera fritt väljande 
excerpering skulle förutsätta en viss filologisk insikt hos excer-
pisten, samt att även under denna förutsättning det är omöjligt 
att få till stånd en excerpering, som genomgående drar en fast 
ock riktig gräns mellan viktigt ock oviktigt. Fritt val måste 
innebära en viss grad av godtycke. Det kunde bli nödvändigt 
att återgå till källorna. Men innesluter ej också den schema-
tiska excerperingen på sitt sätt en art godtycke? Kan det ej 
också med sådan excerpering bli nödvändigt att gå tillbaka till 
källorna? Ock vad finns det för garanti för att ej i de källor, 
som icke excerperats, finnas former av större vikt ock intresse än 
åtskilliga excerperade former? Originalkällorna kunna ändå aldrig 
göras helt umbärliga för forskningen. Relativ trygghet mot 
tillfälligheter ock godtycke vinnes först genom en fullständig 
excerpering, ock en sådan är a priori utesluten. Ock om källorna 
genomgående skola excerperas med namnformers kopiering på 
samma sätt som nu, hur skola då de register se ut, som skola 
uppta alla excerperade former? Skola åter registren icke uppta 
alla excerperade former, så föreligger redan, när registret till 
»Ortnamnen i Älvsborgs län» skall utarbetas, nödvändigheten 
att bland äldre namnformer företa ett urval eller att blott uppta 
moderna former. 

Närmast måste emellertid frågan om den utsträckning, vari 
excerpering av namnformer lämpligen kan göras för det stora 
vetenskapliga ortnamnsvärket, skiljas från frågan, huruvida 
det mått av arkivundersökningar, som erfordras såsom grundval 
för en tillfyllestgörande namnreglering å kartorna, kan utföras 
inom den disponibla tiden. Ett allmängiltigt svar å sistnämnda 
fråga torde knappast ännu kunna med full säkerhet givas. Så 
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vitt jag får dömma av de erfarenheter, jag kan ha gjort, synes 
det mig dock sannolikt, att en språklig utredning, som konsta-
terar alla de fall, i vilka namnregleringen kan anses behöva 
ingripa, samt framlägger ett för namnregleringsfrågans språkliga 
bedömmande tillräckligt material, mycket väl bör medhinnas, 
förutsatt att tiden mera odelat användes för detta arbete. Men 
även om utredningsmaterial kan framläggas ock namnreglerings-
frågorna ur språklig synpunkt ligga klara, kunna kartorna ej 
begagna sig av denna situation, såvida det ej också är klart, 
vilken namnregleringsåtgärd vederbörande myndighet vidtager. 
Men innan någon sådan åtgärd vidtages, skall icke blott förslag 
vara utarbetat, utan även jordegarnas yttranden inhämtade o. s. v. 
Ärendets gilla gång medhinnes ej. Häri ligger kanske den 
väsentligaste svårigheten. 

För övrigt, om ett försök i denna riktning ledde till att 
man finge partiella, tillfälliga arkivexcerperingar, huvudsakligen 
begränsade till sådana namn, som vore ifrågasatta till ändring 
i jordeboken eller jordregistret, ock en partiell namnreglering, 
begränsad till de namn, om vilka man till äventyrs hunnit enas, 
men både undersökning ock reglering vore sådana, som till 
framtiden uppsköte, vad som egentligen bort göras på samma 
gång, då hade man ju blott slagit in på en ny nödfallsutväg, men 
ej vunnit någon värklig lösning av svårigheten. Den bästa 
möjlighet till lösning, som erbjuder sig, synes vara, om i alla de 
län, för vilka kartutgivning under den närmaste framtiden före-
står, systematiska ortnamnsundersökningar kunde på förhand 
anordnas. För deras utförande torde andra former böra sökas än 
de hittils försökta. Deras omfattning skulle begränsas så, att 
de kunde hinna tjäna till underlag för namnrevisionen å kar-
torna. Även om denna begränsning medförde, att delar av den 
vetenskapliga utredningen måste ställas på framtiden, borde de 
dock kunna ge ett systematiskt, i vetenskapligt avseende ej 
bortkastat material. Det arbete, som hittils nedlagts på under-
sökningarna av kartornas ortnamn, torde däremot ha varit till 
stor del bortkastat. 

Om nu också nya länsundersökningar icke omedelbart kunna 
ivärksättas, torde dock åtskilligt kunna göras, även utan att 
den nuvarande ramen alldeles brytes. En sådan anordning av 
de för kartorna utförda undersökningarna i orten, att det där- 
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under insamlade materialet blir användbart ock tillgängligt för 
kommande tillfällen, då det i vetenskapliga eller praktiska 
syften kan tagas i anspråk, en sådan anordning innebure icke 
någon synnerligen stor utvidgning. Vad som är den största 
bristen, är ej ofullständigheten, utan de fortfarande alltför låga 
fordringarna på materialets kvalitet, bristen på system i sam-
landet, samt slutligen uraktlåtenheten att av det samlade mate-
rialet bilda ett sådant arkiv, som kunde åstadkommas. Med 
avseende på sin omfattning torde de för de ekonomiska kartorna 
gjorda namnundersökningarna på det närmaste motsvara vad 
som för en revision av jordebokens eller jordregistrets namn 
kan erfordras, ock man har därmed — stundom möjligen, såsom 
det nu är ställt, med undantag för någon del naturnamn — 
hela det material av dialektformer, som för den framtida forsk-
ningen behöves. Vad de för de topografiska ock ekonomisk-
topografiska kartorna gjorda undersökningarna i orten beträffar, 
synas dessa särskilt behöva kompletteras därhän, att under-
sökarne ernådde en fullständigare översikt över vad som finns 
ock en bekvämare orientering över vad varje territoriellt namn 
gäller, än särskilt de topografiska kartorna ensamma ge. För 
vinnandet av detta mål, liksom även av ett kvalitativt bättre 
undersökningsresultat, synes det vara erforderligt, att samma 
personer, som utföra undersökningarna i orten, även själva sätta 
sig något in i de skriftliga urkunderna, samt att de i det hela 
bedriva sina forskningar mångsidigare ock djupare. Redan nu-
varande tillfällen rymma möjligheter att åstadkomma betydligt 
mera, än hittils åstadkommits. 

Av vikt vore, ej blott ur det vetenskapliga materialsam-
landets synpunkt, utan även för namnregleringsarbetet 1, att — så-
som redan i några fall skett — fullständiga namnlistor upprättades 
av undersökarne i k. f. de s. k. ändringslistorna. Namnlistorna 
skulle kunna mer eller mindre utförligt meddela namnens dialekt-
former — dock endast där sådan uppgift är av direkt intresse 
— vidare vissa av uttalsuppgifterna föranledda upplysningar 
rörande dialektförhållanden, vidare i vissa fall upplysningar om 
namnens användning i riksspråk samt om binamn, slutligen en 
del andra uppgifter rörande namn ock orter, särskilt uppgifter 

1) Jfr ovan s. 35 f. 
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om dithörande traditioner. Det förhållandet, att en del under-
sökare helt naturligt åstunda att få själva vetenskapligt bear-
beta det av dem insamlade materialet, behöver ej utgöra något 
oöverstigligt hinder för grundandet av ett dylikt arkiv. 

Slutligen är det ett önskemål, som omedelbart åtminstone i 
någon mån torde kunna uppfyllas, nämligen att ändringsför-
slagens upprättande sker mer enhetligt ock mer försiktigt. 
Grundligt torde bristerna härutinnan dock ej kunna avjälpas, 
så länge kommittén, med den osäkerhet som kommit att inträda 
i tillämpandet av dess principer, skall vid en enda läsning av-
göra detalj frågor av alla slag. Ett korrektur av denna art be-
höver läsas mer än en gång ock behöver jämfdras med annat. 
Vid korrekturläsningen synes även en något närmare samvärkan 
önskvärd mellan ortnamnsundersökare, topografer ock kartredak-
tionen. Tvivelsutan inträffar stundom, att topograferna, som 
under sitt långvariga arbete i orten haft tillfälle att förvärva 
erfarenheter även om namn bruket, sitta inne med upplysningar, 
som vore egnade att komplettera undersökarnes uppgifter, men 
som nu icke ha tillfälle att göra sig gällande. Genom en sådan 
samvärkan skulle också större trygghet vinnas gentemot sådana 
förbiseenden, som stundom förekommit i namnlistorna ock i den 
slutliga namnredaktionen i kartvärket.1  En sådan samvärkan 
skulle också medföra bättre tillfällen att, i den mån lämpligen 
ske kan, tillgodose de historiska synpunkterna vid namnvalet, 
utan att kartan dock överlastas med namn.2  

Även för ortnamnsundersökningarnas syften som vetenskap-
liga materialsamlingar skulle i vissa ful en aktiv samvärkan 
från kartografers sida kunna bli av betydligt värde. Karto-
graferna kunna ofta ha utmärkta tillfällen till iakttagelser, till-
fällen som ej stå till buds på en hastig namnundersökningsresa. 
Naturligtvis är mycket av det, som man under det kartografiska 
arbetet blir i tillfälle att iakttaga rörande namnen, av den art, 
att det även utan särskilda språkliga förkunskaper eller med 
ganska ringa sådana låter sig iakttaga ock uppteckna på ett 
för undersökningar användbart sätt. Särskilt torde värdefulla 
iakttagelser erbjuda sig rörande namns ock i allmänhet rörande 

Jfr ovan s. 65 if. samt Exkurs II. 
Jfr ovan s. 68 f. 
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terrängbetecknande ords betydelser. Ock i fall av vacklande 
namnbruk, då antingen mer än ett namn brukas om samma ort, 
eller ett namn visar sig förekomma på sådant sätt, att dess 
lokalisering till viss ort är svävande, osäker eller motsägelsefull, 
skulle av det kartografiska arbetet stundom såsom biprodukt 
kunna vinnas ej oväsentliga bidrag till den utredning, som för 
namnregleringsä,ndamål ock för vetenskapliga ändamål kan vara 
påkallad. Ja även rörande namns dialektformer ha värdefulla 
upplysningar i åtskilliga fall varit att hämta av kartografer. 
När för övrigt med en karta som jälpmedel en insamling av 
vetenskapligt namnmaterial skall företagas, så befordras ock 
underlättas detta insamlingsarbete ganska väsentligt, om kartan 
redan av kartograferna försetts med ett rikt ock gott namn-
förråd, även om de använda namnformerna i enskildheter kunna 
anses hällre böra skrivas på annat sätt. 

Viktiga källor för namnforskn ingen ock för dialektforsk-
ningen över huvud äro lantmäterihandlingarna, källor som dock 
äro av ytterst ojämn rikhaltighet ock värde. På många håll 
finner man på bykartorna ock i skifteshandlingarna ett ymnigt 
förråd av namn ock benämningar, ej sällan visserligen skrivna 
på ett sätt som röjer missuppfattning, men dock i det stora 
hela att vida föredra framför den utväg, man på andra håll 
finner använd: på kartorna nästan inga namn ock i kartbeskriv-
ningarna namn ytterst sparsamt meddelade samt egofigurernas 
beskaffenhet angiven genom ett fåtal enformiga riksspråksord, ord 
som i karakteriseringsförmåga äro ojämförligt underlägsna de 
oöversättliga, i lokalt riksspråksbruk ofta ganska allmänt upp-
tagna dialektord, som i orten av gammalt använts, men stundom 
äro på väg att undanträngas av underlägsna, ur skriftspråket 
hämtade ersättningsord.' På namnskickets beskaffenhet ock ut- 

1) Enligt Lantmäteristyrelsens cirkulär 11:0 28 (av den 5 febr. 1868) 
borde av lantmätare iakttagas, att »rent provinsiala benämningar å jord 
och byggnader in. m. icke begagnas, därest de kunna undvikas, utan 
att för vederbörande jordägare åstadkommes osäkerhet eller otydlighet 
om hvad som rätteligen menas, samt att då dylika benämningar nyttjas, 
deras betydelse förklaras åtminstone där de första gången i någon hand-
ling förekomma». Detta cirkulär torde ha väsentligt bidragit till att 
framkalla den i lantmäterihandlingarna i så stor utsträckning förefint-
liga fattigdomen på »rent provinsiala benämningar», vilka benämningar 
dock väl, hällre än att så mycket som möjligt undvikas, hade bort med 
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veckling utöva lantmäterihandlingarna ett betydligt inflytande. 
Vad som står på bykartan eller i kartbeskrivningen, får i folkets 
ögon gärna värdigheten av namnregulator. Omöjligen kunna 
dock lantmäterihandlingarna belamras med efterföljande namn-
granskningar, motsvarande dem som ega rum för de tryckta offi-
ciella kartorna, eller egentligen blott för en del av dessa.1  

Möjligen skulle de olägenheter, som nu förefinnas i fråga 
om kartornas ortnamn, kunna i ej oväsentlig mån avjälpas eller 
nedbringas genom särskilt utarbetade instruktioner eller anvis-
ningar för lantmätares ock övriga kartografers förfarande vid 
upptagande av ortnamn å kartor. Sådana instruktioner eller 
anvisningar skulle naturligtvis icke få betunga det kartogra-
fiska arbetet med särskild namnforskning, vars syften på denna 
väg aldrig skulle kunna helt tillgodoses, men man skulle 
kunna vinna något, särskilt att felkällorna väsentligt in-
skränktes. De flästa av de fel, som begås vid skrivning av 
ortnamnen, äro av sådan art, att de egentligen äro ganska lätta 
att undvika. Möjligen kunde det också vara värt att överväga, 
huruvida det vore lämpligt att i lantmätarnes för närvarande 
under omorganisation befintliga utbildning, vari nyligen införts 
en kurs i läsning av gamla handstilar, även infördes en kurs, 
som mot bakgrund av en enkel översikt över landets språk-
geografiska förhållanden meddelade vissa ledande synpunkter 
för behandlingen av ortnamn samt underlättade förståendet av 
de viktigaste dialektala böjningsformerna ock språkljuden. 

Det material, som genom ortnamnsundersökningar erhålles, 
blir alltid i vissa avseenden snart föråldrat. Särskilt gäller 
detta de mera efemära lägenhetsnamnen. På grund härav ha 
från ortnamnsundersökningarna inom Örebro ock Värmlands län 
lägenhetsnamnen i gemen helt ock hållet uteslutits.2  Ingen 
meningsskiljaktighet torde råda därom, att den otacksammaste 
delen av undersökningsarbetet i orten just är uppteckningen av 
de många unga, enformiga lägenhetsnamnen, hälst om denna 
uppteckning, såsom stundom i alltför stor utsträckning torde ha 

urskiljning upptagas. I skiftesstadgan av den 9 nov. 1866, § 43, 
föreskrivas, att i egobeskrivningarna skola upptagas egornas namn jämte 
deras nummer å kartan. 

l) Jfr s. 57 ovan. 	 2) Jfr s. 18 ovan. 
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skett, besvärar sig med att söka erhålla dialektformer eller åt-
minstone uttalsformer i fonetisk skrift. 

Det torde dock kunna ifrågasättas, huruvida den av ort-
namnskommittén valda avgränsningen är under alla förhållanden 
lämplig. För ortnamnsundersökningar avsedda att kunna tjäna 
till ledning för kartor synes den givetvis otjänlig, då kartorna 
ej gärna kunna ålägga sig den inskränkningen i valet av namn, 
att endast uppta de i jordeboken förekommande, men för övrigt 
ej andra bebyggda orters namn än municipalsamhällens, bruks 
m. m., vilka äro »i vidare kretsar kända» o. s. v. När general-
stabskartan över de nordligaste delarna av Värmland skall ut-
givas, skulle därför, om de nu pågående ortnamnsundersöknin-
garna inom Värmlands län strikt hålla sig till den principiellt 
utstakade begränsningen, inom en snar framtid kanske nya ort-
namnsundersökningar i samma ort behöva anställas, liksom 
undersökningarna inom en del av Sävstaholmsbladets område efter 
ett par år måste göras om.1  Skulle lägenhetsnamnen i större 
utsträckning medtagas, synes detta icke komma att värka någon 
synnerligen stor skillnad i hela undersökningsarbetets kostnad.2  
En begränsning, som visserligen icke gåve någon fix gränslinje, 
men dock synes möjlig att i huvudsak tillämpa, vore att söka 
upptaga lägenhetsnamn i den utsträckning, kartornas behov kan 
kräva, samt för övrigt i den mån tillfälle finnes till uppteckning 
av sådana, som erbjuda särskilt historiskt eller språkligt intresse. 
Även bland lägenhetsnamnen finnas många, med vilka detta är för-
hållandet. En hel översikt över det nuvarande ortnamnsskicket 
skulle det ju också alltid vara av intresse att ega, även om en 
sådan översikt ej i allt kunde hållas au jour med skeende för-
ändringar, ock även om den bleve för stor för att tryckas. De 
förändringar, som i vår tid försiggå, äro för övrigt i allmänhet 
av språkligt ganska lättfattlig art. 

Lägenhetsnamnens andel i excerperingskostnaderna är så 
gott som ingen, ock även deras andel i bearbetningskostnaderna 
har varit jämförelsevis ringa, då historiska utredningar ej med-
delas rörande i jordeboken icke upptagna lägenheter, liksom ej 
häller deras namn beledsagas av etymologiska förklaringar. Vad 
angår lägenhetsnamnens andel i undersökningsarbetet i orten, 

1) Jfr s. 36 ovan. 	 2) Jfr s. 19 ovan. 
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ställer sig förhållandet säkerligen mycket olika i olika delar 
av landet. I de norra landskapen torde deras andel i allmän-
het bli betydligt mindre än den av kommittén för de pågående 
länsundersökningarna beräknade tredjedelen av kostnaden för 
undersökningen i orten. Skall man inom ett norrländskt kart-
blads område eller i någon därmed likartad trakt ordentligt 
undersöka den del av ortnamnen, som där är den vida vägnar 
mäst tidskrävande, nämligen naturnamnen, får man en betydlig 
del av lägenhetsnamnen på köpet. Detta förhållande beror icke 
blott därpå, att namnen på en stor mängd lägenheter äro iden-
tiska eller mycket nära sammanhängande med namn på bärg, 
sjöar, bäckar o. s. v., varintill de äro belägna, utan även därpå 
att den större tidsutdräkt ock den större mängd krokvägar ock 
avstickare, som för naturnamnens skull måste tagas, i allmänhet 
inom glest bebyggda trakter ger tillfälle att på samma gång 
höra alla eller nästan alla lägenhetsnamn. 

Skola för övrigt ortnamnsundersökningar direkt eller in-
direkt få någon större betydelse för namngivningen, är det av 
vikt, att ej lägenhetsnamnen i klump uteslutas. För namnut-
vecklingen synes emellertid närmast fördel vara att vänta därav, 
att i jordregistret lägenhetsnamnen i allmänhet icke komma till 
användning såsom registerbeteckning för fastighetsindivider. De 
gamla hemmansnamnen, tagna pr jordeboken, bilda i jordregistret 
grundvalen. För individualisering användes i regel sifferbeteck-
ning enligt mönster av det finska jordregistrets beteekningssätt. 
Ett hemman, som i jordeboken kallas Alby N:o 1, kallas i jord-
registret Alby P. Delas hemmanet genom hemmansklyvning 
eller egostyckning i tre lotter, skola dessa kallas Alby 12, 
Alby 13, Alby 14. Benämningen Alby 11  upphör därmed att vara 
»gällande», men antecknas vid Alby 12  etc. såsom »förutvarande» 
registernummer. Delas sedan i sin ordning Alby 12  i två lotter, 
så kallas dessa Alby 16  ock Alby 16  med »förutvarande» regis-
ternummer Alby 12. Avsöndringar gå in i kronologisk ordning, 
betraktas som registerfastigheter (närmast motsvarande jordeboks-
enheter) ock betecknas med närmaste lediga sifferexponent. Här-
med bortfaller nödvändigheten av att eget namn åsättes varje 
fastställd avsöndring.1  Endast där lägenhet uppstår genom avsönd- 

1) Jfr s. 28 ovan om den för kartorna utförda namnrevisionens 
förhållande till dylika namn. 
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ring från flera jordeboksenheter eller delar därav (t. ex. Allarp 14, 
Karlsro 1", Åby 19, Östra by 117), kvarstår i vissa fall nödvändig-
heten av att lägenheten så som hittils genom Kon:s Befallningsha-
vande åsättes nytt, gemensamt namn. I jordregistret införas på 
särskild spalt för binamn lägenhetsnamn, såväl fastställda som icke 
fastställda, de senare skilda från de förra därigenom att de senare 
sättas inom klammer. Dock införas endast namn kända ur hand-
lingar, ej namn som blott äro kända ur muntlig tradition.' Till 
följd av dessa förhållanden komma lägenhetsnamnen att för 
framtiden, åtminstone den närmaste framtiden, i hög grad för-
lora i officiell betydelse. Deras betydelse för namnskickets 
utveckling i det hela är dock så stor, att dessa namn ej 
kunna betraktas som en blott privat, det allmänna helt ovid-
kommande angelägenhet. 

Innan de tränne stora länsundersökningarna, i Älvsborgs, 
Örebro ock Värmlands län, hinna slutföras, skola åtskilliga år 
förflyta. Dessförinnan måste, om ej alltför mycket av tillfället 
skall försittas, ortnamnsundersökningar på ett flertal andra håll 
företagas. Skola dessa åter kunna motsvara de ändamål, som 
för närvarande äro viktigast, så måste för deras utförande nya 
vägar sökas. Frågan om hela ortnamnsundersökningsarbetets 
planläggning behöver också snart upptagas till omprövning. 
Angelägenheten av en sådan omprövning torde få anses böra 
gå före alla planer på den nuvarande värksamhetens utsträck-
ning till nya län. 

Om nu också flera nya länsundersökningar av annan typ 
än de äldre skulle kunna igångsättas, självständigt arbetande 
utanför ramen av kommiWns nuvarande värksamhet, behöves 
dock alltid en central ledning, ock kommittén vore naturligtvis 
självskriven att, utöva denna ledning. I fråga om formen 
för ledningens utövande torde erfarenheten ha visat, att den 
form, som kommit till användning vid granskningen av kartornas 
ortnamn, icke varit effektiv, vare sig med avseende på kon- 

I) Jfr framställningen ock motiveringen uti »Underdånigt betänkande 
med förslag till förordning angående jordregister m. m. afgifvet af där-
till i nåder utsedde kommitt&ade», Sthm 1905, s. 89, 112, 117, 120. 
Om det finska jordregistrets med avseende på lägenhetsnamnen av-
vikande förfaringssätt jfr a. a. s. 67 o. 71. 
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trollen eller med avseende på konsekvensens upprätthållande. 
Kontroll kan endast i vissa formella avseenden utövas utan egen 
förstahandskännedom om undersökningsföremålet, ock konsekvens 
kan ej, liksom ej häller en i övrigt tillfredsställande namnredi-
gering, åstadkommas utan ett personligt inträngande i hela 
materialet in i små detaljer. Omfattningen av de parallellt på-
gående ortnamnsundersökningarna är emellertid för stor, för att 
ett sådant detaljerat inträngande i hela materialet skulle vara 
möjligt från ledningens sida. Det synes därför nödvändigt att 
lemna undersökarne större självständighet samt att låta ledningens 
uppgift ligga på ett högre plan, varifrån det hela kan över-
skådas ock sammanhållas. 

Genomförbarheten av här framhållna önskemål är givetvis 
beroende av åtskilliga ovissa faktorer. Ett försök kan dock 
vara värt att göra. Att ett sådant för ögonblicket skulle kräva 
större kostnad, är givet. Men det åsyftar för det hela besparing 
genom sammanslagning av vad som möjligen kan sammanslås, 
genom tillvaratagande av tillfällen att undangöra arbeten för 
framtiden ock dock tillika begränsning av den närmaste tidens 
arbete till det, som för närvarande är viktigast. Det nu rådande 
förhållandet innebär i flera avseende misshushållning med ar-
bete ock med forskningstillfällen. Utnyttjade så effektivt som 
möjligt, borde redan de 3,000 kr., som för närvarande årligen 
avses för undersökning av kartornas ortnamn, ge ett vida rikare 
ock bättre utbyte än det nuvarande, som icke torde kunna 
anses stå i ett tillfredsställande förhållande vare sig till det an-
vända arbetet eller till ändamålet. 

Av nya områden synes ett i särskilt hög grad böra ifråga-
komma att så snart som möjligt genomgås, nämligen Dalarne. 
I detta landskap är namnregleringsbehovet större än annor-
städes, ock tillfället att låta ortnamnsundersökningarna tjäna 
detta behov står där också öppet mer än annars. Under det 
nämligen jordregistrets utarbetande i rikets alla övriga län är 
långt framskridet, har det i Kopparbärgs län på grund av sär-
skilda förhållanden ännu ej kunnat igångsättas. För detta län, 
med undantag av Väster Bärgslags fögderi, finns dessutom 
ingen jordebok senare än den av år 1825, ock denna jordeboks 
namnförråd innehåller sådana under avskrivning efter avskriv- 
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Ding hopade fel samt är i det hela så olikt värkligheten, att det 
icke torde kunna användas som rättesnöre för det blivande 
jordregistrets namn. De former, namnen i skriftbruk antagit, 
äro i stor utsträckning helt andra än jordebokens, ofta i för-
hållande till dessa beriktigade, stundom dock innehållande ny-
tillkomna försämringar. Redan i de uti 1825 års jordebok inskrivna 
tilläggen finner man namnen skrivna på en mångfald avvikande 
sätt. I lantmäterihandlingar visa Dalarnes ortnamn likaledes 
särdeles ofta missuppfattning ock vacklan ock ävenså i litteraturen. 
Bland bynamnen i 1825 års jordebok förekommer titt ock ofta 
sådant som Gjädebyn för Gärdebyn, Tynet för Tina, Skjör-
berg för Sjurberg, Stakmora för Stackmora, Kullholn för 
Kallholn, Hernberga för Hornberga o. s. v. Ännu längre har 
namnens vanställning gått i de förteckningar över fäbodar, 
kvarnar ock sågar, som för varje socken meddelas ock som 
kanske, i sin helhet betraktade, utgöra det värsta exempel på 
vanställning av namn, som några jordeböcker ha att uppvisa. 
Här äro på många håll det övervägande flertalet namn för-
vrängda, ock förvrängningarna äro sådana som Grindberget för 
Gru.nuberget, Lorsängs Boda för Torsängsbodarna,, Gränsberg 
för Gräsberg, Klickla för Klikta, Vasberg för lassbergl, Serby 
för Säxby, Ojed Kiernaberg för Gäddtjärnberg, Vulleberg för 
Rullberg, Jella för Selen, Väder bureken föra  Rädbjörken 
o. s. v. Jämföras förteckningarna i 1825 års jordebok med 
motsvarande i föregående års jordeböcker tillbaka till 1664 års 
jordebok, vari de första gången förekomma, ser man, hur felen 
uppstått ock hopat sig under händerna på avskrivare, som tyd-
ligen icke haft den ringaste kännedom om orten. I 1664 års 
jordebok ha dessa förteckningar över fäbodar m. m. synnerligen 
korrekta namnformer, motsvarande de ännu levande dialekt-
formerna. 

I Dalarne förestå ortnamnsundersökningar för flera topo-
grafiska kartblad. Vore sålunda ur namnregleringens synpunkt 
en snarast möjligt företagen, systematisk undersökning av land-
skapets ortnamn i sådan omfattning, som kunde medhinnas, 
synnerligen önskvärd, så torde även ur de vetenskapliga in- 

1) R- har i vissa partier av dessa förteckningar nästan genomgående 
utbytts mot V- på grund av felläsning vid avskrivningen. 
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tressenas synpunkt en snar ortnamnsundersökning i Dalarne 
vara angelägen. I Dalarne har man ännu tillfälle att studera 
mycket, som, bättre bevarat ock egendomligare utvecklat än på 
andra håll, kvarlever från äldre tider, ej blott i fråga om namnen, 
utan på samma gång även i fråga om flera med namnen sam-
manhängande förhållanden. Ålderdomlighetens bevarande har 
en av sina viktigaste grunder i bylivets art; de gamla byarnas 
sammanhållande åter betingas väsentligen därav, att laga skifte här 
i så ringa utsträckning egt rum. Hur länge dessa ålderdomliga 
byar än stått emot tiden, torde deras återstående livslängd i de 
gamla formerna ej kunna bli särdeles lång. Innan den nya 
tidens förvandlingar hinna intränga, återstår mycket att veten-
skapligt tillvarataga, ock ortnamnsundersökningar ha här en 
uppgift att fylla, ej blott direkt, genom tillvaratagande ock 
utredande av de gamla namnen, utan även indirekt såsom till-
fälle till därmed förbundet, mångsidigt vetenskapligt samlande. 

För alla ortnamnsundersökningar över huvud gäller, att de 
i sista hand utgöra endast ett led i arbetet för ett mer omfat-
tande mål, nämligen en sammanhängande kulturhistorisk ock 
språklig undersökning av hela landet. Materialet för denna 
undersökning är i vår tid statt i en snabbare förvandling än 
förr. Frågan om ortnamnsundersökningarnas fortsättning bör 
lösas under hänsyn härtill. 



Exkurser. 

1. Bornsjönl. 
Namnet på den inom Botkyrka ock Salems socknar av 

Svartlösa härad i Stockholms län belägna sjö, som nu är allmänt 
känd som Bornsjön, förekommer i äldre källor under huvudsak-
ligen följande skriftformer. 

Älsta kända skriftformen är Borr Sjön 1636 i »Geometrisk 
Jordebok öfwer Crono och Skatte Heman vthi Swartelösa häradt 
i Vppland . . . calculerat och colligerat aff Swen Månsson 
Lantmätare i Vplandh 2», en urkund som i allmänhet synes ut-
märka sig för vederhäftiga namnformer. Under senare tid är 
.emellertid en dylik skriftform ytterst sällsynt — jag har funnit 
Borr-Sjön endast å en lantmäterikarta (med beskrivning) av är 
17923. Vanlig är däremot i de älsta källorna framemot mitten 
av 1700-talet en närstående form med enkelt r: Bor-Siön 1689 
på Gripenhielms karta över Mälaren4, Bårsjöön 16935  o. s. v. 
Vanligast under samma tid, varifrån nyss citerade former här-
röra, synas dock våra sådana former som Bornen (slutet av 
1600-talet)6, Sjön Hornen 17167, Sjön Boman 1716 8, Bornsiön 
1716 9. Vid sidan av varandra finner man i nära samhörande 
kartmaterial från denna lid Bom Sjön" ock Borsiönli. Vid 
.omkring samma tid uppträder ännu en variantgrupp: Bårgsiön 
169712  o. s. v., sista gången — så vitt jag sett — förekommande 
1813: Borgsjön13. 

1) Jfr s. 43. 
3) Lst. Ark. 	Lantmäteristyrelsens arkiv] 1 7 nr 54, 55, 60. 

Lst. Ark. I 43 nr 67. 
Lst. Ark. Ritade äldre geogr. kartor I nr 2. 
Lst. Ark. I 15 nr 195. 	6) Lst. Ark. A 182 nr 12. 
Lst. Ark. Rit. äldre geogr. kart. II nr 2. 
Lst. Ark. A 185 nr 7. 	8) Lst. Ark. A 185 nr 7, 34. 

1°) Lst. Ark. Rit. äldre geogr. kart. II nr 3 
Lst. Ark. Rit, äldre geogr. kart. II nr 2,2. 
Lst. Ark. I 15 nr 199. 	13) Lst. Ark. I 54 nr 21. 

8-121532 Sv. landsm. Geijer. 
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I ortens dialekt heter sjön avgjort allmännast bårf6n. Där-
jämte finnes eller har åtminstone intill senaste tid funnits namn-
formen beie. Formen bågfon torde allmänt uppfattas som 
skriftspråklig. 

Med sjönamnet sammanhänger uppenbarligen det ännu 
brukliga namnet Bornhuvud, varmed betecknas den udde, som 
skjuter ut i Södertäljeviken norr om Högantorp. Denna udde 
utgör avslutningen av den (dock icke oavbrutna) höjdsträck-
ning, som börjar vid Bornsjön. Uddens namn skrevs 1671 Boren_ 
hufwud2, 1706 BärnHufwuds, 1716 Bårgs Hufwud4  o. s. v. Ytter-
ligare sammanhänger härmed det på äldre kartor använda nam-
net Borgskogen5, betecknande ett på nämnda höjdsträckning 
beläget skogsområde (mellan »Högtorp, ock »Sätra ) .= Bock-
holms-Sätra), samma skogsområde som nu är känt under nam-
net »Svartsjö allmänning». 

För bedömmande av namnet är vidare av vikt att veta, att 
å-ljudet (i allmänhet a, stundom närmande sig o utan någon 
i denna ort fast upprätthållen skillnad mellan dessa vokal-
nyanser) utgör regelbunden motsvarighet till fornsvenskans ö' 
såväl i långstaviga som i kortstaviga ord, samt att den nuvarande 
huvudformen inom det dialektala språkbruket b&rfon här mycket 
lätt låter förklara sig ur Bornsjön på samma sätt som barsöl 
barnsöl o. dyl., i det traktens ortnamn erbjuda ej få exempel 
på dylik utveckling, såsom echhoicda Älghornsudde, Båekels 
Sätra Bockholms-Sätra6  m, m. Vad beträffar de anförda for-
merna med -rr-: Borr Sjön 1636, Borr Sjön 1792, äro de väl 
att sammanställa med den i sörmländska mål vanliga, ehuru 
under mycken vacklan framträdande tendensen att uttala vokalen 
mer eller mindre kort i första sammansättningsled under dylika 
förhållanden 7. 

Denna form, skriven Bom, användes jämte Boren, Borensjön 
ock Bornsjön ännu hos P. E. Pahnquist, Beskrifning öfver Botkyrka 
socken, Sthm 1878. Möjligen avser Boren ett uttal bekt, som jag 
någon gång — dock osäkert — tyckt mig höra. 

Lst. Ark. I 43 nr 69. 	3) Lst. Ark. I 15 nr 85. 
Lst. Ark. A 185 nr 38. 
Så på nyss citerade karta I 43 nr 69; Bårgz Skough på nyss 

citerade karta A 185 nr 38. 
På nyss citerade karta av år 1716 A 185 nr 38. 
T. Ericsson, Söderm. folkmål (Sv. landsm.), s. 76 f. 
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Vad sålunda nu är känt rörande Bornsjöns namn kan synas 
ganska väl förenligt med det generella förklaringsförslag, NOREEN 
framställt, enligt vilket namn som Gåsborn, Sundborn, Bom, 
Borna o. s. v. »alla» skulle komma av det fornnordiska ordet 
borghund 'terrasslik höjd''. 

Som ett litet tecken, visserligen ej i ock för sig av särskilt 
stor beviskraft, men dock i sin mån egnat att bestyrka anta-
gandet av ett dylikt ursprung, kunde möjligen betraktas de 
ovannämnda, ej sällsynta skriftformerna Bårgslön, Bårgs Hufwud 
o. s. v. Ser man närmare på dessa skriftformers förekomst, 
visar det sig dock, att de, av allt att dömma, icke representera 
en gammal tradition, utan äro typiska folketymologiska ombild-
ningar. Den älsta handling, vari en dylik form anträffats, näm-
ligen den ovannämnda kartan av år 1697 2, härrör från en karto-
graf, ERIC(11) AGNEN som även annars i sina namnformer visar 
en viss benägenhet för godtycke. Under den närmast följande 
tiden använder denne kartograf, men enligt vad jag tyckt mig 
finna endast eller nästan endast han, samma namnform. Så 
skriver han 1702 Bårg-Siön 3; under tiden före 1697 använder 
han däremot den allmänna formen Bårsjön; så är det han som 
på den ovannämnda kartan av år 1693 skrivit Bårsjöön. Under 
sådana förhållanden vill det synas, som om skriftformen Borg 
sjön icke kan göra anspråk på något vitsord i fråga om nam-
nets ursprung. 

Av de återstående namnformerna torde, enligt vad ovan 
framhållits, Bornen (Boman) jämte Bornsjön avgjort vara att 
anse som ursprungligare i förhållande till Bål sjön (Borsjön, 
Borrsjön). Är då det Bom-, som sålunda utgör den ursprung-
ligaste uppvisbara formen av stammen, resp. första sa mmansätt-
ningsleden i namnet, att med NOREEN härleda ur borghund? 
Vid en något närmare granskning av hithörande namn visar 
sig snart, att åtminstone den generella formulering, som 
NOREEN givit åt förklaringen Bom ‹- borghund, icke kan vara 
riktig. 

1) Vårt Språk V, s. 442 f. 	2) Lst. Ark. I 15 nr 199. 
3) Lst. Ark. I 15 nr 89. Formen Borg-Sjön förekommer även på 

en ungefär samtidig Delineatio geometrica uthaf Männö een Eng och 
Torp vthi Botkiörkia Sokn, Lst. Ark. 1 15 nr 76. 
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Den viktigaste av alla orter med hithörande namn har 
otvivelaktigt varit Borns hyttegård vid Stora Kopparbärget, be-
kant bl. a. såsom tidtals säte för fogden över »Borns hyttegårds 
län» (»Kopparbärgs län»)'. Följaktligen föreligger för denna orts 
namn ett källmaterial, som torde vara vida större än för något 
av övriga ifrågakommande namn. Detta material visar tydligt 
på ett annat ursprung än det av NOREEN för Bom-namnen i 
allmänhet antagna. Tidigast förekommer namnet i ett på latin 
skrivet dom brev av år 1336 under formen in bon i (dat.)2. Vid 
mitten av 1500-talet, då namnet synnerligen ofta förekommer i 
skattehandlingar, skrives det på åtskilliga, i det väsentliga sins-
emellan överensstämmande sätt, för vilka följande exempel-
samling torde kunna gälla som i huvudsak representativ: 1540 
(på) Boren jämte Båren 3, 1542 (t1111) Kon:s Mattz koper hytto 
Borren, 1544 Koningi  Matz egin Kopperhitto Bornn, 1546 
Borrbin Gård Bors Hyttegård K. M. Koparhytte Gårdh 
Bom, 1550 Bärs(s) Hyttegård(h) Bärshyttegårdh, 1551 Bår(n)s 
Hyttegårdh Bårens Koparhyttegård4  0. s. v. Dylik växling 
mellan former med o ock med å, med ock utan n, med ock utan 
sammanskrivning, fortfar åtminstone under senare delen av 1500-
talet. Namnet på denna ort behandlas i alla händelser i äldre 
källor genomgående som ett substantiv bor, bår, varav Boren, 
Bären, Bom uppstår genom tillägg av artikeln. Sådana senare 
uppträdande former som Bores Hyttegårds, Bornehyttegård6  

Jfr J. Sandström, Studier rörande Dalarnes administrativa in-
delning 1540-1650 (Meddel. fr. Riksark., nf. I: 25-27), s. 135 ock 
flerstädes. 

Dipl. Dal. III, s. 1. — Den omständigheten, att de i detta 
diplom nämnda »dona in bon» angivas vara »[in] parochia thorsang sita», 
utgör ej hinder för identifieringen med den senare s. k. Borns hytte-
gård. Denna identifiering är gjord redan i en på detta diplom in tergo 
skriven anteckning »boren in monte cupni». Ännu i 1540-talets jorde-
böcker uppföras under Torsångs socken gårdar belägna i den nuvarande 
Kopparbärgs socken, så även den omedelbart intill Kopparbärget liggande 
Borns hyttegård. Jfr även C. G-. Kröningssvärd, Samling af Författ-
ningar och Handlingar rörande Dalarne 1, s. 40 not c. 

Kam.-Ark. (=Kammararkivet), Västmanlands handlingar 1540 nr 4. 
Kam.-Ark., Slott och gårdar, Bonn, räkenskaper för nämnda år. 
Så i E. Hammarströins Märkvärdigheter wid Stora Koppar-

berget I, s. 119 f. ock flerstädes, vid sidan av Borns Hyttegärd. 
b) Så i Tunelds Geographie Ils, s. 457. 
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o. dyl. äro tydligen på missförstånd eller godtycke beroende 
tillfälligheter. 

På samma sätt som denna orts namn, alltså såsom inne-
hållande ett substantiv bor, bär, behandlar skrifttraditionen i 
regel också de övriga i trakten särskilt talrikt förekommande 
ortnamn, som i nutida skriftbruk ha former innehållande Bom, 
-bom, om också ifråga om en del dylika namn stundom förekommit 
gammal anslutning till ordet borg. Så finner man namnet på 
det närbelägna Sundborn i ett dombrev av år 1484 skrivet 
Swnnaborg(h)1  ock i ett fastebrev- av år 1464 (som dock endast 
finnes bevarat i avskrift från år 1600) Sunneborg2, under det 
däremot den från tiden omkring 1540 vidtagande stora mängden 
av skriftformer allmänneligen utgöres av sådana som Suner-
boren 3  el. liknande. Karlborn i den nuvarande Sundborns 
socken skrives i ett diplom av år 1414 (som dock endast finnes 
bevarat i senare kopia) Karlabor 4, 1540 Karlsborens, 1550 
Karlebären 5  ock i allmänhet på dylikt sätt, men 1542 Kaleborghen 
växlande, med Karleboren (Karlsboren?) 6, 1545 Karlaborg(en)7. 
Östborn i den nuvarande Kopparbärgs socken, tidigare räknat 
till Torsångs socken, skrevs Östensbor i diplom av åren 1401 
ock 1404, Östinsbur i diplom av år 1403 (alla dock blott be-
varade i kopior)9, Östenboren 15409  ock i allmänhet på lik-
nande sätt i samtida handlingar, men Östenborgh 153919  ock 
Östansborgh 15505. 

det hela synes skrifttraditionen i fråga om bom-namnen 
i Dalarne oförtydbart ge vid handen, att de vid en del av dessa 
namn stundom uppträdande skriftformer, som visa anslutning 
till ordet borg, icke äro bärare av en fast ock äkta tradition, 

Dipl. Dal. III, s. 217 f. — Formen förekommer (jämte Swnne-
borgh) flera gånger i samma diplom. 

Dipl. Dal. I, s. 115. 
Så 1540. Kam.-Ark., Västm. handl. 1540 nr 4. Jfr även Dipl. 

Dal. II, s. 282; III, s. 104 o. 123. 
Dipl. Dal. II, s. 12. 

8) Kam.-Ark., Västm. handl. 1550 nr 2. 
Kam.-Ark., Västm. handl. 1542 nr 5. 
Kam.-Ark., Västm. handl. 1545 nr 4. 
Dipl. Dal. I, s. 61 o. 65. 
Kam.-Ark., Västm. handl. 1540 nr 4. 
Kam.-Ark., Västm. handl. 1539 nr 4. 
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representerande ett ursprungligare skick hos namnen än de vida 
vanligare skriftformer av samma namn, som tydligt visa, att 
namnen betraktats ock behandlats såsom innehållande ett subs-
tantiv bor, bår med eller utan artikel. Tydligen har samma 
frestelse till folketymologisk ombildning, som, enligt vad vi nyss 
sett, i slutet av 1600-talet kommit en kartograf att insätta namn-
formen Bårgsiön i st. f. Bornsjön eller Bårsjön, redan på 1400-
talet kunnat förefinnas för den eller dem, som i den tidens 
handlingar infört en sådan namnform som Sunnaborg för den 
ort, som nu kallas Sundborn. 

Denna i det föregående blott på skrifttraditionella förhåll-
landen stödda uppfattning av ifrågavarande dalska namn såsom 
ursprungligen innehållande icke ordet borg eller borg(h)und, utan 
ett ord bor (bår), vinner bekräftelse ock förklaring genom iakt-
tagelser av nutida dialektalt språkbruk. Ett särskilt tydligt 
exempel erbjuder bynamnet Bom n i Rättvik, vilket namn till 
uttal ock böjning fullständigt sammanfaller med ett i ortens 
dialekt levande appellativ bor eller bor (±-bör), betydande 'jord-
rygg' eller 'ås', särskilt sådan som sträcker sig mellan tvänne 
vatten eller sanka marker ock som användes till färdled. Byn 
Bom n i Rättvik är byggd på en dylik bor, vars ena sida vetter 
mot sjön Ljugaren, under det den andra sidan vetter mot en 
myr. Bynamnet, liksom appellativets bestämda form, heter på 
Rättviksmål b6rtt, (birrn); 'i (byn) Bom' heter po bron (båram)1  ; 
'en karl från Bom' heter an borokar. Bynamnet skrevs 1539 
(på) Båårn2; sedermera skrives det oftast Bo(h)ren; först in på 
1800-talet har det uteslutande bruket av skriftformen Bom n blivit 
definitivt genomfört. 

Utbredningen inom svenska dialekter av det från Rättvik 
anförda ordet bor ÷- bör 'ås' o. s. v. är, såvitt hittils blivit känt, 
jämförelsevis ringa. RIETZ s. 71 har ordet endast från Dalarne 
ock Hälsingland. Betydelsen angives hos honom vara dels 
'backe, stenig höjd', dels 'småbackig, stenig ock oländig höjd- 

Jfr att den vanligaste prepositionen 
i äldre handlingar 'på'. 

Kam.-Ark., Västm. handl. 1539 nr 
KRÖNINGSSVARD förmodar — namnet j boor 
(endast bevarat i avskrift, Dip). Dal. I, 
nanmet'i Rättvik, kan synas ovisst. 

framför hithörande namn är 

4 1/s. Huruvida — såsom 
i ett fastebrev av år 1358 
s. 30) är identiskt med by- 



EXKURS: B orn sj ört. 	 121 

sträckning emellan tvänne sjöar eller vattendrag'1. I C. SÄVES 
ordsamlingar från Hälsingland m. m.2  finnes ordet bl. a. antecknat, 
från Söderala i formen Wir (6 närmast motsvarande o eller 8) 
med betydelsen 'smal landhals mellan två sjöar' ock i samma 
form samt väsentligen samma betydelse från Torsåker i Gäst-
rikland; i formen sten-bar med betydelsen 'stenigt ställe, sten-
rös' frän Bjuråker. I en beskrivning över Färila socken i 
Hälsinglands nämnes ett ord borr, som översättes 'backe, slutt-
ning'. Från Kopparbärgs socken i Dalarne känner jag ordet i 
formen ber, med en betydelse som avviker från förut anförda 
betydelser, möjligen med unda0ag av den från Söderala av SÄVE 
uppgivna. Ordet användes nämligen i Falutrakten — samt, 
enligt uppgift, även i Svärdsjö, sannolikt också i närliggande 
socknar — om korta landsträckor mellan sjöar, där den ena 
genom en å faller ut i den andra4, alltså om ett stycke jämn 
mark eller t. o. m. om en dal, som förbinder tvänne sjöar, i 
st. f. om, en ås, som skiljer dem, vilken sistnämnda betydelse 
härstädes är okänd. I Härjedalen synes ordet, dock kanske 
blott tillfälligtvis, ha ur den nyss från Falutrakten anförda be-
tydelsen utvecklat en ny, egendomlig betydelsevariant: en fors 
i Ljusnan inom Linsells socken kallas nämligen Linsens ben5. 
Från andra svenska dialekter är ordet hittils ej uppvisat6. 

Den av RIETZ från övre Dalarne meddelade formen bor över-
ensstämmer till form ock betydelse med kr, som jag antecknat i Mora. 
Detta bor är här normal motsvarighet till äldre bör; jfr Moramålets 
spQr spår. En form med O. stenbör angives också i »Ordbok öfver 
allmogeord i Helsingland», utg. av Helsinglands fornminnesällskap, utan 
uppgift om särskild förekomstort. 

Handskrift i Uppsala Universitetsbibliotek, R 631. 
L. L. Lundh, Blad ur Färila sockens historia, Gävle 1911, 

s. 271. 
Man talar om Bärgsgårds-b, vid Bärgsgården mellan Grycken 

ock Varpan, Grycksbo-b, mellan Tansen ock Grycken o. s. v. Man 
säger: »nog går det köra över isarne, bara det inte är för klent före på 
berana» o. dyl. Vid sidan av pluralformen &trana har jag hört bi-
formen bekand. 

Meddelande av E. MODIN. 
Törhända skulle dock det gamla bör, folketymologiskt samman-

blandat med borg, kunna föreligga i det hos R1ETZ s. 286 från Skåne 
anförda »Hav-bör(g), anbör, in. sandbank, sandrefvel vid hafsstranden; 
hafsstrand. Synes vara eg. haf-borg, hafvets borg.> 
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Ej häller upptages det i de norska' ock danska dialektord-
böckerna. 

Redan RIETZ sammanställde, tydligen med rätta, detta svenska 
dialektord med fht., mht. bor 'höjd' m. m., samma ord som in-
går som senare sammansättningsled i fht. inbore, mht. embor(e) 
'in die, in der höhe', nht. empor. Grundbetydelsen synes ha 
varit 'upphöjning, upphöjd rand el. dyl 2  Det låter lätt tänka 
sig, hur denna betydelse kommit att specialiseras till den hos. 
detsvenska ordet vanliga betydelsen 'långsträckt höjd, ås', som 
i den föreliggande terrängen erbjudit goda fortkomstmöjligheter 
mellan sanka marker eller vattendrag. En dylik betydelse har 
synts mig särskilt utpräglad inom övre Dalarne samt inom delar 
av Hälsingland, däribland Alfta. Här möter ordet såsom bärare 
av ifrågavarande betydelse i benämningar, som, om också värk-
liga nomina propria, ännu stå den appellativiska användningen 
nära, såsom gegb8yt Gångborn, namn på en å ömse sidor av 
myrar omgiven ås norr om Mållongstugufjärden i Alfta, på vilken 
ås en gångstig leder från båtstaden till Vallarne, ett gammalt 
fäbodställe hörande till Älvkarheds by. 

De svenska ortnamn, som nu innehålla formen bom, synas 
fdreträdesvis uppträda i bärgslagsbygderna från ock med östra 
Dalarne till ock med Värmland, samt i de östra kustlandskapen 
från ock med Södermanland till ock med Ångermanland; d. v. s. 
utbredningsområdet för dessa ortnamn synes såsom sitt centrum 
omfatta samma trakter, varest ett appellativt b8r el. Min. bör 
ännu är levande. Detta förhållande, sammanställt med vad för 
övrigt hittils är känt, gör sannolikt, att man för de nämnda 
trakternas bom-namn i regel har att vänta ursprung ur detta 
appellativ med tillägg av bestämda artikeln. Med vilka sär-
skilda namn detta är förhållandet, vilka hithörande namn åter 

Möjligen skulle dock detta ord kunna förmodas i vissa, ej fullt 
klara norska ortnamn såsom fjällnamnet Borveggen i Tryssil, Hede-
markens amt (Rygh, Norske Gaardnavne III, s. 330); gårdsnamnen Bor-
gaard i 0. Gausdal, Kristians amt (a. a. IV, 1, s. 190); Borvigen i 
Austad (a. a. IX, s. 226); Borren i Aalen, S. Trondhjems amt (a. a. 
XIV, s. 218); Borraas i Hegre, Baar i Skatval, N. Trondhjems amt 
(a. a. XV, s. 10, 24); Borvik i Melen, Nordlands amt (a. a. XVI, s. 
178) m. 

Jfr Persson, Beitr. z. indogerm. Wortforschung, s. 15 ock Noreen 
Xenia Liden. s. 6 f. 
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som möjligen kunna ha annat ursprung — däröver är det 
ännu för tidigt att söka vinna någon översikt. Det är för övrigt 
givet, att även efter ingående undersökningar det ofta måste 
bli vanskligt eller t. o. m. omöjligt att bestämt avgöra, om ett 
namns ursprung är att söka i bör eller i borg eller borgundl. 
Sannolikt synes vara, att det från Dalarne m. m. kända appel-
lativet bar etc. haft vidare utbredning ock att det ingår i åt-
skilliga ortnamn i sydligare delar av riket, ehuru där ej i den 
genom tillägg av artikeln uppkomna formen bom. Ordet 
borgund, som antages ingå i bl. a. namnet Bornholm <-• Borgun-
darholmr samt i det västgötska sockennamnet Borna — Borgunda, 
är ej hittils uppvisat i något uppsvenskt ortnamn2. 

På grund av de omständigheter, som här framhållits, torde 
man för förklaring av det sörmländska sjönamnet Bornsjön av-
gjort vara närmast hänvisad till det ovannämnda appellativet 
fsv. *bör. 

Med avseende på betydelsen kan ingen förklaring av Born-
sjöns namn: passa bättre. Det mäst utmärkande draget i sjöns 
läge är nämligen, att den genom en omedelbart intill stränderna 
löpande rullstensås skiljes från Mälaren i norr, från Aspen i 
öster. På ryggen av den del av åsen, som skiljer sjöarna Born- 
sjön ock Aspen, går nu landsvägen från Stockholm till Söder-
tälje, ock där torde sedan mycket gamla tider gått en viktig 
färdled. Den mellan Bornsjön ock Mälaren gående delen av 
åsen fortsättes västerut av en rad nära sammanhängande skogs-
höjder, vilken höjdsträcknings avslutning utgöres av den ovan 
omtalade udden Bornhuvud. 

Med avseende på formen låter sig namnet Bornsjön ej lika 
lätt förklara ur appellativet bor. Närmast ,till hands kan det 
synas ligga att uppfatta första sammansättningsleden i Bornsjön 
som bestående av ordet bor med artikel, alltså bom ±- boren, 

Så synes det i fråga om de västgötska ortnamnen Borgstena i 
Vedens härad (se Ortn. Älvsb. 1. XI, s. 2) ock Borstena i Ås härad 
(se a. a. XIV, s. 198) något ovisst, om de — såsom Ortnamnskom-
mittén, med någon reservation i uttrycken, antagit — äro att härleda 
ur borg. Skriftformer, som visa anknytning till detta ord, uppträda 
av båda namnen först på 1700-talet. 

Om ordet borgund i norska ortnamn se No. Gaardn. XI, s. 99; 
XIII, s. 178. 
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men mot en dylik förklaring reser sig genast en invändning. 
På en halvö, förr en ö, i Bornsjön ligger en gård Bornö. Denna 
gård omtalas alltifrån år 1357 under huvudsakligen samma 
namnform som den nuvarande'. Ett sådant förhållande synes 
böra utesluta tanken, att det i gårdens ock öns namn ingående 
-n- skulle kunna vara artikelns -n2. I stället vill det synas, 
som om namnet Bornö vore att sammanställa med åtskilliga 
andra, särskilt i Mälartrakten, i Södertörn ock i Roslagen vanliga 
namn, som på liknande sätt visa -n- mellan det mer eller mindre 
tydligt urskiljbara ord, som utgör första sammansättningsledens 
grundstomme, ock ordet ö, som utgör senare sammansättnings-
led, såsom i Svartnö, Eknö, Lagnö, Tvärnö, Gällnö, Alsnö, Oknö 
in. fl., av vilka en stor del förekomma på mer än en ort inom 
dessa trakter. Det i dylika fall uppträdande -n- har antagits 
utgöra ett avledningssuffix3, ock samma antagande synes även i 
fråga om Bornö kunna göras. Hithörande förhållanden äro 
dock ännu ej närmare utredda. Möjligen kan n i Bornö 
också uppfattas i analogi med det n, som stundom förekommer 
i sammansättningar, vilkas första led utgöres av ett svagt subst. 
Första sammansättningsledet, resp. gran dordet till det avledda 
önamnet *Bom torde fä sökas i sjönamnet. 

Då nu ljudförbindelse') Bom- i namnet Bornö är så gammal, 
hade man anledning vänta, att den utvecklats till en uttalsform 
Bon-. Någon sådan uttalsform finns emellertid ej, utan endast 
Mg° (Uno) liksom Inirfun, bag etc. Anledningen till att o 0 
här icke föreligger, måste naturligtvis sökas i invärkan från 
närstående ord med bevarat o, ock väl då närmast från sjö-
namnet. Häri ligger en anledning att antaga, att sjönamnet 
icke i likhet med önamnet innehållit en genom avledning på 
-n uppkommen, gammal ljudförbindelse Bom-. Även om såväl 
sjöns som öns ock därmed gårdens namn en gång utvecklats till 
uttalsformer med o, skulle dock möjligen kunna antagas, att de 
alla återförts till o-uttal genom invärkan från appellativet bor, 
som kanske, i den artikelutvidgade formen Bor(e)n, varit sär-
skilt fäst vid den utefter Bornsjöns stränder sig sträckande åsen. 

Riksark. perg. I, s. 101. I ett diplom av år 1403 står både 
borne ock borne (skrivfel?), SD. ns. I, s. 266. 

Jfr Hellquist Sv. 1 andsm. XX. 2, s. 47. 
K. H. Karlsson Uppland I, s. 416; Hellquist Sv. landsm. XX. 1,s. 670. 
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Emellertid synes det, bl. a. på den grund att det dialektala 
appellativet bor redan tidigt kan förmodas ha varit utdött i 
dessa trakter', vara betydligt större sannolikhet för det anta-
gandet, att det varit sjönamnet som genom sin invärkan på 
önamnet ock gårdsnamnet gjort uttalsformen Bon- till den seg-
rande, än för det antagandet, att appellativet ensamt värkat 
ombildning av alla namnen. 

Är nu stavelsen Boni- i sjönamnet Bornsjön eller — 
såsom det tidigare skrevs — Bornen icke bildad genom en 
avledning, som i gammal tid fogat n till stammen bor 2, så 
synes den möjligheten erbjuda sig, att n från öns ock gårdens 
namn spritt sig till sjöns under senare tid än den, då från sjönamnet, 
resp. appellativet, inträngde i ö- ock gårdsnamnet. Det gives 
emellertid även en annan möjlighet, som icke torde böra förbigås. 

Den art avledning, varigenom sjönamnet bäst låter sig för-
klara i förhållande till appellativet bor som huvudord, synes 
vara den i de nordiska språken icke ovanliga bildningstyp, som 
utgöres av svaga mask. i förhållande till a-stammar 3. Ett så-
lunda bildat sjönamn Böre har genom tillägg av artikeln blivit 
Båren. Därav har i dialekten måst bliva Bon, närmast med 
akcentueringen Bie, ett uttal varav kvarlevor måhända ännu 
finnass. När kartografer i slutet av 1600- ock början av 1700-
talet använde skriftformen Bornen eller Bårnen, kan detta upp-
fattas antingen som en vid namnets användning i skrift före-
tagen modifiering av dialektformen Bött eller som ett oför-
medlat återgivande av en i tal bruklig form, hemmahörande 

Ordet bor synes här ha undanträngts av ordet malm, hos vilket 
en i viss mån besläktad betydelse utvecklat sig. isen mellan Born-
sjön ock Aspen kallas nu Lindhovs malm. Jfr s. 69 ovan not 1. 

Om dylika sjönamnsbildningar jfr särskilt Hellquist Sv. landsni. 
XX. 2, s. 34 f. 

De grunder, varpå nyligen J. SAHLGREN, Skagershults sockens 
naturnamn (jfr särskilt s. 18), velat bestrida antagandet av dylik av-
ledning i fråga om sjönamn, synas mig icke övertygande. Till de 
exempel, som meddelas av Hellquist a. a. s. 20 if., kunna göras vissa 
tillägg, särskilt av nordsvenska exempel, som äro egnade att fullständiga 
den bild, det mellersta ock södra Sverges namnmaterial lemnar av detta 
avledningssätts användning. 	Möjligen återkommer jag snart härtill i 
annat sammanhang. 

Jfr T. Ericsson Söderm. folkmål (Sv. landsm.), s. 67 f. 
Jfr s. 116 not 3. 



126 	 GEIJER, ORTNAMNENS UNDERSÖKNING. 

kanske både i riksspråkligt ock i dialektalt språkbruk. Denna 
form torde få antagas vara uppkommen genom tillägg av ny 
artikel, efter det Bon uppfattats som stam i namnet'. Den 
från en karta anförda formen Boman torde bero på anslutning 
till den i traktens sjönamn stundom förekommande, förr här 
sannolikt vanligare sjönamnstypen med ändelsen -an såsom i 
Uttran. Förhållandet mellan formerna Sjön Bornen, Bom Sjön, 
Bornsiön, som om varandra användas på kartor, vilka vid unge-
fär samma tid utarbetats i Lantmäterikontoret, synes vara det, att 
den sammansatta namnformen är mindre ursprunglig i förhållande 
till den enkla. Den i dialekten nu förhärskande, kanske så 
gott som enarådande namnformen barfan, som, enligt vad före-
komsten år 1636 av skriftformen Borr Sjön torde visa, icke 
är någon helt ung bildning, har antagligen länge inom dialekten 
förekommit jämsides med Bög, på samma sätt som på kartorna 
Born.siön konkurrerar med Bornen. Såsom med dylika samman-
satta, förtydligande namnformer i allmänhet är fallet, har formen 
bdirfon en prägel av mindre självständig ock genuin karakter 
än det °sammansatta namnet; b&rfon kan t. o. m. enligt i dia-
lekten förekommande ljudutveckling ha uppstått ur Bornsjön, i 
vilket fåll formen skulle härstamma från så sen tid, att artikelns 
n redan börjat uppfattas som ingående i stammen. Det torde 
ej kunna avgöras, huruvida detta är fallet eller om barfon bil-
dats genom sammansättning av sjö med stammen bor utan 
n-utbildning. 

Etymologiskt identiskt med detta namn Bornsjön, Bornen, 
Boman i Södertörn är antagligen sjönamnet Bornen eller Boman 
i Väddö socken i Roslagen. Dialektuttalet benan2  visar, att vi 
även här ha att göra med en oursprunglig förbindelse Bom. 
8 är i denna trakts mål regelbunden motsvarighet till gammalt 

i kortstaviga; ordet bör skulle alltså här, om det levde kvar, 
heta bir, ej — åtminstone ej regelbundet — bor eller bar så-
som i Södertörn. Formen benan visar även, att namnet icke, 

Jfr Törnen <— Törn Tören, Hellquist Sv. landsm. XX. 1, s. 668 f. 
Antecknat efter en Väddöbo. Såsom riksspråkligt uttal förekommer 

i orten Walan. De av Hellquist Sv. landsm. XX. 1, s. 67 uppgivna 
uttalsformerna bit3rnan2, bernen2  äro tydligen ej rena dialektformer. 
På Ekonomiska kartvärkets karta över Väddö-Häverö skeppslag, vars ort-
namn granskats av kommittén, står Bornen. 
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Såsom HELLQUIST alternativt föreslagit, är att härleda ur en fsv. 
stam bärn. HELLQU1STS på grund av den i skrift från sen tid 
någon gång förekommande formen Bolnan framställda andra 
alternativa förslag, enligt vilket namnet skulle föras till bål i 
bålstor etc.', vinner icke bekräftelse av äldre skriftformer. 
Tvärtom ha dessa med synnerlig konsekvens -rn-: Boman 
Lacus omkr. 16402; Bårnan 16492  ock 16704; Laeus Boman 
17135  o. s. v. Såsom ett tredje alternativ föreslår HELLQUIST 
att härleda detta namn Boman eller Boman ur Borghund(en), 
alltså samma förklaring som NOREEN velat göra gällande för 
bom-namnen i allmänhet. Någon omständighet, som kunde ut-
göra särskild anledning att i fråga om denna sjös namn för-
moda _ursprung ur fsv. borghund, är icke känd. För namnet 
Bornsjön i Södertörn framställer EIELLQUIST intet förklarings-
förslag 6. 

Formellt finnas alldeles samma möjligheter att förklara 
sjönamnen på båda hällen som ursprungligen svaga mask. av 
formen Båren, avledda av appellativet bor ock sedermera, efter 
det artikelns n uppfattats som hörande till stammen, utvidgade 
med ny ändelse. Den omständigheten, att i namnet i Roslagen 
ändelsen -an i äldre skrift är vanligast, länge t. o. m. ensam 
rådande, vilket även synes vara förhållandet i dialekten, under 
det denna ändelse i namnet i Södertörn är ovanlig i skrift 
ock i dialekten alldeles saknas, torde sammanhänga därmed, att 
i Roslagen ändelsen -an i sjönamn i allmänhet är vanlig, i Söder-
törn däremot mera sällsynt7. 

Samma förklaring föreslås alternativt även för sjönamnet Dram-
bom, a. a. s. 94. 

Geometrisk Jordebook öfwer Alle Skatte och Crono hemans äghor 
i Broo, Väthöö, Väddö och fläfwerö Skipzlagher pro Annie 1640, 1641 
och 1642 Inlefwererat aff Swen Månsson, Lat. Ark. A 7 nr 104. Det vid 
denna sjö belägna Borntorp begiarpa skrives i Swen Månssons register 
Borentorp. 

Lst. Ark. A 183 nr 12. 	4) Lst. Ark. A 185 nr 1. 
Lst. Ark. A 182 nr 13. — Felskrivningar ock godtyckliga om-

bildningar äro i fråga om denna sjös namn jämförelsevis sällsynta; dock 
möter Boman 1714, Lst. Ark. A 185 nr 6. 

Se a. a. s. 66, där namnet Bornsjön omtalas. 
Även i Roslagen uppträder den vacklande. Jfr TISELIIIS Sv. 

landsm. XVIII. 5, s. 113. 
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Med ordet sjön sammansatt namnform, motsvarande Born-
sjön, har jag för sjönamnet i Roslagen ej iakttagit. Må-
hända får man som en medvärkande orsak till den samman-
satta formens seger i det sörmländska sjönamnet förmoda en i 
Lantmäterikontoret förefintlig avsikt att till namnet skilja de 
båda sjöarna, för vilka till en tid samma eller mycket nära 
liknande namnformer använts på av Lantmäterikontoret utar-
betade kartor'. 

2. Namnändringar å Hotagsbladet2. 
För att inom ett område i sammanfattning söka visa, vari 

de vid namnrevisionen företagna ändringarna bestått, meddelar 
jag i det följande en summarisk översikt över de ändringsförslag, 
som av Ortnamnskommittén framställts såsom resultat av den 
genom kommittén föranstaltade granskningen av ortnamnen å 
Hotagsbladet. Undersökningen i orten egde rum sommaren 1906 
ock utfördes inom norra hälften av kartbladets område, där 
jämte de svenska även ett stort antal- lapska namn förekomma, 
av professor K. B. WIKLUND; inom kartbladsområdets södra hälft 
utfördes undersökningen av mig. Här bortses emellertid full-
ständigt från de rättelser, som föreslagits i konceptkartans former 
av de lapska namnen, vadan följande översikt omfattar endast 
de ändringar, som av Ortnamnskommittén föreslagits i fråga om 
hela kartbladets svenska namn. Antalet av dessa namn ut-
gjorde å konceptkartan (i skalan 1 : 100000) 840. Av dessa 840 

Då Lantmäterikontoret i slutet av 1600- ock början av 1700-
talet var särskilt sysselsatt med upprättandet av kartor över Mälaren 
samt över Upplands ock Södermanlands skärgård, särskilt med hänsyn 
till segelleder, blevo de båda sjönamnen sannolikt ofta samtidigt före-
mål för uppmärksamhet. De förekomma stundom på samma karta; så 
t. ex. på en karta av år 1716 över Uplandia ducatus (Lst. Ark., Ritade 
äldre geografiska kartor II, 2,2), där sjön i Södertörn skrives Borsiön, 
sjön i Roslagen Boman. På en annan karta av samma år, dar båda 
förekomma (Lat. Ark. A 185 nr 7), skrives sjön i Roslagen Ortala-
sjön, möjligen i avsikt att dess bättre skilja den från Bornsjön i 
Söder' örn. 

Jfr s. 50 f. 
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svenska namn föreslogos 252, alltså omkring 30 %, till ändring. 
Ändringarna låta klassificera sig på följande sätt'. 

Antal. Procenttal 2  
1. Ändringar av ortografisk art, t. ex. 

Aborrtjärn till Abbortjärn, Elgtjärn till 
Älgtjärn 	  
Ändringar avseende att i något relativt 
mindre framträdande drag korrigera 
formen hos namn, som på konceptkartan 
väsentligen ha riksspråksform, t. ex. 
Almåsbodarne till Almäsbodarna, Ängs-
näset till Ängnäset, Djupsjö till Djup- 
sjön 	  
Ändringar avseende att i något relativt 
mera framträdande drag korrigera 
formen hos namn, som på kouceptkartan 
väsentligen ha riksspråksform, t. ex. 
Killingskalhöjd. till Killingskalsberget, 
Storrun till Storgärdesrun, Trumpetar- 
berget till Trummetarberget 	 
Ändringar innebärande översättning 
till riksspråk av namn, vilkas form på 
konceptkartan är i något väsentligt av-
seende dialektal, t. ex. Öltjärn till Ödle-
tjärn, Jobodarna till Jonbodarna . . . 
Ändringar innebärande korrigering av 
uppenbart missuppfattade namn samt 
av skriv- eller tryckfel, t. ex. Gräslotten 
till Gräsalåtten, Skeldre till Själdret, 
Delstjärn till Dalstjärn 	  
Utbyte mot annat namn i fall, där båda 
namnen avse samma ort, t. ex. Bäfver-
tjärnarna (föråldrat, i orten mindre känt 

Gränsen mellan olika indelningsgrupper måste i viss mån bli 
godtycklig. Ändringsförslag, som innebära ändring i mer än ett av-
seende ock som följaktligen kunna räknas till mer än en grupp, ha förts 
till kategorien för den ändring, som i föreliggande fall synts vara den 
viktigaste. 

1 förhållande till hela antalet ändringar av svenska namn. 

13 5,2 % 

51 20,2 % 

49 19,4% 

23 9,1 % 

61 24,2 % 
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Antal. Procenttal. 
namn) utbytt mot Landtmätartjärnarna 
(i orten vanligare namn)1; Löfbrännan 
mot Högbränna, Ede mot Bränna. . . 30 	11,9 % 
Utbyte eller annan placering av namn, 
som på konceptkartan använts om annan 
ort än den, vartill namnet ansetts egent-
ligen höra, t. ex. Konäsån utbytt mot 
Krokån 	  10 	4 % 
Strykning av namn, som av undersökarne 
ej anträffats eller som befunnits föga kända 
i orten, t. ex. Karlslund, Stafberg; eller 
som beteckna orter, som blivit öde, t. ex 	 
Buåsen 	  15 	6 % 

Möjligen skall man i denna klassificering sakna en särskild 
avdelning för en art ändringar, som naturligtvis förekommer här, 
liksom vid alla Ortnamnskommitténs namnrevisioner, nämligen 
sådana ändringar som avse att bringa namnen i närmare över-
ensstämmelse med dialektformerna. Av sådan art äro redan en 
del av de ändringar, vilka anförts som representanter rör några 
av de grupper, vari ändringarna här indelats, såsom ändringen 
av Ängsnäset till Ängnäset, av Killingskalhöjd. till Killings-
kalsberget o. S. 

Att söka sammanföra dylika ändringar till en särskild grupp 
skulle dock vara vanskligt ock föga upplysande. De flästa av 
ifrågavarande namn ha bakom sig en ganska obetydlig skrift-
tradition, i fråga om några kan skrifttraditionen t. o. m. anses 
vara så gott som ingen. De ändringar av konceptkartans namn-
former, som i sådana fall företagits, behöva, även om de inne-
bära ett närmande till dialektformen, ej därför innebära ett av-
lägilande från någon traditionell riksspråksform. De kuuna 
mycket väl på samma gång innebära ett närmande till den rena 
dialektformen ock till ortens bruk i riksspråkligt tal ock i skrift, 
varvid motivet till ändringen naturligtvis ej får sökas endast i 
hänsyn till dialektformen. Vid formella namnändringar av alla 

1) På den av Ortnamnskommittén till kartvärket insända namnlistan 
står genom skrivfel Landtmätjärnarna. Vid naninredigeringen i kart-
värket har detta skrivfel rättats. 
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slag måste det yttersta motivet utgöras av hänsyn till svensk 
språkriktighet. Sådana namnändringar, som innebära ett när-
mande till dialektformen, kunna därvid ej bilda en med av-
seende på ändringsmotivet självständig grupp. 

Vad åter beträffar sådana på detta kartblad förekommande 
namn, som ha en avsevärd skrifttradition ock som i samman-
hang därmed utvecklats till en gentemot dialekten självständig 
riksspråksform, men hos vilka denna riksspråksform kan i ett 
eller annat avseende anses strida mot språkriktigheten, så utgöras 
dessa namn i de allra flästa fall av sådana, som äro i jordeboken 
upptagna. De ha till största delen förbigåtts av kommittén vid 
granskningen av kartbladets namn, liksom i allmänhet förhåll-
landet varit vid av kommittén utförda granskningar av kartors 
ortnamn, ehuru i fråga om sådana förbigångna namn här liksom 
annorstädes större behov av namnreglering ej sällan torde ha 
förefunnits än i fråga om de allra flästa av kommittén till änd-
ring föreslagna namnen (jfr s. 27, 34, 52). 

I ett ock annat fall kunna de genom kommittén till kart-
värket ingivna ändringsförslagen till detta blad, genom ett något 
ensidigt hänsynstagande till det dialektala eller kanske över 
huvud till det icke skriftliga språkbruket, ha gått längre, än 
vad språkriktighetns intresse egentligen torde ha krävt. Så 
synes mig den föreslagna, nu på Hotagsbladet i skalan 1 : 200000 
införda ändringen av sjönamnet Skärvången till Skärvångssjön 
ur språkriktighetssynpunkt icke nödvändig, ja icke ens fullt 
tillfredsställande. I orten säges visserligen allmänt Skärvången 
som namn på byarna Norra ock Södra Skärvången, däremot 
Skärvångssjön som namn på den sjö, vid vilken dessa byar 
ligga. Men Skärvången är det gamla namnet på sjön ock som 
sådant icke obekant, ej häller obrukligt, om än underlägset i 
frekvens. I talspråket framträder sjönamnets gamla form sär 
skilt, när man kallar denna sjö Storskärvången i motsats mot 
den närbelägna sjön Lillskärvången. Sistnämnda form är i 
frekvens inom talspråket avgjort överlägsen formen Lillskär-
vångssjön, om en sådan form alls, annat än tillfälligtvis, före-
kommer. I överensstämmelse härmed har den mindre sjön i 
namnlistan till Flotagsbladet ock följaktligen på det utgivna 
kartbladet fått namnet Lillskärvången, trots motsättningen mot 
det bredvidstående namnet Skärvångssjön. Ett viktigare fall 

9-221532 Sv. landsm. Geijer. 
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av likartad namnändring förelåg i namnlistans förslag att ut-
byta konceptkartans namnformer Långan, Gysån o. s. v. mot 
dialektformerna Långa, Gysa o. s. v. Ändringsförslagen av 
denna typ ha vid namnredigeringen i kartvärket med rätta från-
gåtts'. På samma gång jag sålunda erkänner det obetingat 
riktiga i att bibehålla en sådan form som konceptkartans Gysgm 
mot förslagets Gysa, vill jag dock framhålla, att den icke före-
slagna ock följaktligen vid namnredigeringen i kartvärket kanske 
icke beaktade formen Gysan vid en enhetlig namnreglering 
hade bort föredragas framför båda de andra formerna. 

Å andra sidan torde kommittén någon gång också kunna 
anses ha gått något längre i utplånandet av dialektala karak-
tersdrag, än som erfordrats för namnens upptagande såsom språk-
riktiga. Som självklart berättigade torde visserligen kunna 
anses de tlästa här företagna ändringar, varigenom dialektismer 
avlägsnats, såsom då konceptkartans Öltjärn ändrats till Ödletjärn, 
Trättjärn till Trettontjärn, jämte andra dylika i enlighet med 
kommitténs förslag nu på kartan införda ändringar, som uppenbar-
ligen behövts för namnens rätta förstående, eller då den på 
konceptkartan av någon tillfällighet förekommande, men på det 
färdiga kartbladet naturligtvis icke tillåtliga form Margitbuan 
på kommitténs förslag ändrats till Margitbddarna. 

Mindre självklar torde däremot nödvändigheten ock lämp-
ligheten vara av en sådan ändring som Nögden till Nöjde», då 
i detta nybygges namn liksom i personnamnet Nögd (Nöjd) g låter 
sig, enligt ortens förhållanden, mycket väl bibehålla vid namnets 

1) Jfr s. 66 not 2. — När ånamnet Långan bibehölls i denna 
form från konceptkartan till den utgivna kartan i strid mot namnlistans 
förslag, så borde namnet på en vid ån belägen by, som på koncept-
kartan skrivits Österlånga, på den utgivna kartan ha ändrats till Öster-
långan. Namnlistan lemnade byns namn utan ändringsförslag i konse-
kvens med sin behandling av ånamnet. För namnlistans ståndpunkt i 
fråga om detta ånatnn ock den typ, det tillhör, hade hänsyn till by-
namnet Österlånga spelat en ej oväsentlig roll. I riksspråksbruk, även 
i officiella handlingar, användes av bynamnet både formen Österlångan 
ock formen Österlånga. I det exemplar av 1881 års jordebok, som 
finnes hos kammarkollegium, står (numera) Österlångan. För övrigt 
har byn ett särskilt i dialekten ofta brukat binamn, Slättänget, ock 
detta, skrivet Slättäng, är på Årebladet utsatt vid den del av byn, 
som faller inom detta blads område. 
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(om ock ej vid adjektivets) förekomst i riksspråkligt bruk. Lika-
ledes har jag svårt att finna, att den på kommitténs förslag före-
tagna ändringen av namnet Jobodarna till Jonbodarna krävts av 
ett värkligt språkriktighetsbehov. Skall en dylik — i ock för sig ju 
obetydlig — ändring räknas som en vinst eller förlust för riks-
språket, så synes den mig snarast vara att räkna till förlusterna. 
När nu emellertid detta namn ändrades, hade motsvarande ändring 
väl även bort företagas med namnet Johålet, som dock av kom-
mittén lemnades utan ändringsförslagl. Ock när på kommitténs 
förslag konceptkartans namnform Kläppebod(arna)2  ändrats till 
Klyppebod(arna), så har den av kommittén valda namnformen 
Klyppebodarna sannolikt större utsikter att bli uppfattad som 
en misslyckad översättning av dialektformen än att förstås på 
ett sätt, som motsvarar kommitténs avsikt. Dialektformen är 
kNopybuan. Första sammansättningsleden är ett dialektord kkpp 
eller k?(hoy f., här med betydelsen 'bäckgrening'. Detta ords 
form är den i dialekten för jö-stammar vanliga: best. form heter 
i sg. *giva, i plur. Ickppyan o. s. v. Den form Ickypy, som 
ordet har som första sammansättningsled, är regelbundet upp-
kommen ur klypja-. Kommittén har valt den nu på kartan in-
förda formen Klyppebodarna under särskild hänsyn till likhet 
med dialektformen; men den sålunda valda riksspråksformen 
torde knappast obehindrat associeras med dialektordet, utan 
snarare väcka andra associationer. Den som känner dialekt-
ordet, torde förr kunna väntas erfara behov av att få kommitténs 
riksspråksform ändrad, än han känner behov av att ändra dia-
lektformen, innan denna upptages till riksspråklig användning i 
den sig själv givande gestalten Klypybodarna. För den åter, 
som ej känner dialektordet ock dess betydelse ock således ej 
kan omedelbart associera namnet därmed, måste naturligtvis en 
namnform sådan som Klypybodarna värka i hög grad främ-
mande. Men kan det ej under de givna förutsättningarna anses 
riktigt att låta förhållandet så vara? Blir namnformen riktigare 
genom kommitténs omskrivning? Skall en omskrivning före- 

Mansnamnet Jon, i dialekten j, varmed båda dessa ortnamn 
äro sammansatta, får visserligen såsom mansnamn alltid formen Jon, 
när det förekommer i riksspråklig användning, men detsamma gäller ej 
om namnet såsom sammansättningsled i ortnamn. 

Fäbodstället är beläget inom Finnsäters bys område, Offerdals an. 
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tagas, synes den kunna fördelaktigare ock riktigare göras i an 
slutning till ett ålderdomligare språkstadium: Klypjebodarna 
eller också till det radikalare alternativet Klypbodarnal. De 
mot kommittén i fråga om detta namn framhållna synpunkterna 
har också kommittén redan länge i åtskilliga analoga fall själv 
tillämpat. 

Resultaten av den år 1906 utförda granskningen av kart-
bladets svenska ortnamn, i den mån de framträda på det år 
1909 utgivna Hotagsbladet i skalan 1 : 200000, visa, att namn-
listorna vid kartredigeringen använts med en icke obetydlig 
grad av självständighet. 

Ovan har framhållits, hurusom namnredigeringen i kart-
värket med fog underlåtit att följa namnlistans förslag till änd-
ring av Långan till Långa, Gysån till Gysa 0. s. v. Ej lika 
välgrundad synes den åtgärden att placera namnet Längan vid 
den övre delen av åns lopp, för vilken del av ån (ned till Yttre 
Oldsjön) allmänneligen användes namnet Långsån — så även 
på konceptkartan. Namnlistan yrkade på bibehållande av detta 
konceptkartans namnbruk. Visserligen kan det vid många till-
fällen vara önskvärt att erhålla ett gemensamt namn på en å i 
hela dess utsträckning; men det synes kunna med fog betvivlas, 
att åstadkommandet av en dylik gemensam benämning å kartan 
i detta fall varit så angeläget, att man för den skull bort åsido-
sätta ett så gott som enhälligt, faktiskt bruk ifråga om ett bland 
ortens mera bemärkta namn. Genom denna ändring från Långsån 
till Långan har kartan även kommit i en viss motsägelse mot sig 
själv, i det namnen Långsådalen ock Långsåfallet bibehållits 
å orter belägna vid den åsträcka, som nu på kartan kallas 
Längan. 

Ett par andra fall, där kartan avviker från namnlistan, bero 
tydligen på förbiseende. Det sjönamn, som på konceptkartan 
skrevs (Västra ock östra) Avålen ock som i namnlistan ändrades 

1) Konceptkartans namnform Klappebod(arna) beror på en 
annan dialekts form av samma ord. På en annan del av kartbladet, 
inom Rörvattnets bys område i Hotagens socken, finns namnet Kappe-
b(itelren) kkceptbcepan. Såväl Offerdalsmålets kbypy- som Hotags-
målets Ercept--  ock den på andra håll i Jämtland förekommande formen 
kbp- återgå på kllpja-. 



EXKURS: NAMNÄNDRINGAR 1 HOTAGsBLADET. 	 135 

till (Stora ock Lina) Åvoln, har på Hotagsbladet i skalan 
1 : 200000 skrivits (St. ock L.) Avolnl. Pau.tån inom Kroks bys 
område i Kalls socken har likaledes genom felläsning kommit 
att på kartan få formen Pantån2. 

För övrigt bestå avvikelserna i namnskick mellan Hotags-
bladet av år 1909 ock namnlistan av åren 1906-07 huvudsakligen 
i dels bibehållandet å kartan av några få namn, som i listan 
föreslagits till strykning, enär undersökarne ej varit i tillfälle 
att konstatera dessa namns användning i på konceptkartan an-
given betydelse; dels också i bibehållandet å kartan av jorde-
bokens namnformer i vissa fall, där namnlistan föreslagit änd-
ring. 

Ehuru, enligt vad i det föregående har nämnts, koramitMn 
icke ingått på en genomgående granskning av jordeboksnamnen 
å detta kartblad, ha dock här, liksom ofta annars, ett icke obe-
tydligt antal namn föreslagits skola å kartan erhålla en från 
jordeboken avvikande form. Ifrågavarande namn utgöras dels 
av några, som i jordeboken ha ett för allmänt bruk i tal ock 
skrift fullkomligt främmande skick, dels av några, vilkas i jorde-
boken förekommande oriktiga former visserligen ej äro full-
komligt främmande för bruket i skrift, men dock sakna fast 
hävd ock i vilka rättelse synes kunna åstadkommas genom en 
jämförelsevis lätt ändring. Fullständig överensstämmelse med 
jordebokens namn är en omöjlighet för kartan, när namnför-
hållandena äro sådana, kbm inom Hotagsbladets område är fallet. 
De betydligaste av skillnaderna mellan namnen på Hotagsbladet 
av år 1909 ock i jordeboken finnas redan på konceptkartan. Av 
namnlistornas förslag till ytterligare avvikelser från jordeboken 
ha de viktigaste upptagits på Hotagsbladet av år 1909; be-
träffande dem, som ej upptagits, är det svårt att se någon grund, 
varför avvikelse från jordeboken här bort mera undvikas än i 
övriga fall. 

Namnet innehåller sannolikt det fno. ordet tifall 'översvämning'. 
På Föllingernål heta sjöarna skrovoln, lzIp„voln. På bykartan står 
den förvrängda formen Avallen. 

Ån är uppkallad efter tjärnen pålok), i skrift stundom kallad 
Pottjarn. Antagligen har pdiy, ttz närmast uppstått ur *Potten, en bi-
form till ordet putten. 
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Som exempel på de å Hotagsbladet av år 1909 förefintliga 
avvikelserna från jordeboken kunna påpekas följande namn. 
Kartan skriver Oldfjällen, jordeboken Ålderfjäll; kartan Ytter-
olden (by), ,jordeboken Ytterålden; kartan Hållani (by), jorde-
boken Hallen; kartan Holmsved (gårdar), jordeboken Nygård 
under Berge2; kartan Rörtjärn (by), jordeboken Rödtjern 3; 
kartan Sand (kyrkbyn i Hotagens socken), jordeboken Hotagen 4  
etc. Å andra sidan har kartredaktionen vid avvikandet från 
jordebokens namnform Ytterålden ej tagit steget fullt ut till 
Olden, som byn i värkligheten heter, utan stannat vid formen 
Ytterolden. Jordeboksnamnet Gräslotten kvarstår, ehuru i 
namnlistan uppvisades, att den är en förvrängning av Gräs-
slätten; likaså jordebokens form Enarsvedjan, ehuru namnlistan 
föreslog rättelse till Enarsved ock ehuru andra analoga namn 
på kartan riktigt skrivits i strid mot Enarsvedjan : Sved, Holm-
sved 0. s. v. 

Redan de anförda exemplen torde kunna ge ett intryck av 
det otillfredsställande förhållande gent emot faktiskt rådande 
bruk, som i betydlig mån kännetecknar jordeboksnamnen inom 
Hotagsbladets område. Dessa exempel utgöra dock blott en 
liten bråkdel av de inom detta område förekommande fall, där 
jordebokens namnskick är av sådan beskaffenhet, att en regle-
ring av namnet kan anses böra ifrågakomma. Liknande för-
hållanden återfinnas, stundom i än större utsträckning, inom 
övriga delar av Jämtland. I allmänhet synas de jämtska ort-
namnen, sådana de finnas skrivna i jordeboken, vara så ofta 
ock så väsentligt förvanskade eller på mindre lämpligt sätt ny-
bildade, tillika i en så stor mängd fall stridande mot jordebokens 
eget skrivsätt i fråga om reellt eller formellt mycket närstående 
namn samt mot bruket i orten — ej blott det dialektala språk- 

Namnet lyder i dialekten Ulan, dat. hölom. Regelbunden riks-
språksmotsvarighet vore Hallarna, vilken form dock aldrig användes. 

Namnet Nygård under Berge är så. mycket mer olämpligt, som 
i don omedelbara närheten finns en annan ort Nygården. 

Kartans namnform är en kompromiss mellan jordebokens namn 
ock det i orten använda, som är Reatjärnbodarna. 

På konceptkartan, liksom på ALBINS ock WESTRELLS kartor, stod 
Grufveln, vilket namn i orten icke användes om byn, utan endast om 
den lilla sjön öster om byn. 
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bruket — att kanske intet annat svenskt landskap utom Dalarne 
i högre grad påkallar en namnreglering. 

Några typiska exempel på väsentligen inom jordeböckernas 
skrif ttradition försiggången utveckling av namn, som förekomma 
på Hotagsbladet, må här meddelas. 

Bynamnet Ilårdlund i Kall hör till dem, som genom sin 
egendomliga beskaffenhet redan vid första anblicken äro egnade 
att framkalla misstanke om namnförvanskning. Vid under-
sökning visar sig förhållandet vara följande. Jämte Hårdlund 
förekommer i officiellt bruk Hålland, vilken sistnämnda form 
numera nedsjunkit till biform, men är äldre. Hårdlund in-
fördes i jordeboken genom Jordeboks-Divisionens beslut av den 
26 sept. 1866. Namnformens tidigaste förekomst synes vara i 
avvittringshandlingar av år 1835. Dess uppkomst torde bero 
på avsikt att införa skillnad mellan detta bynamn ock bynamnet 
Hålland i den angränsande Undersåkers socken. Båda by-
namnen ha i jordeböckerna skrivits lika från omkring år 1660, 
ehuru bruket av den gemensamma namnformen ej fullt stadgat 
sig förr än senare. För intetdera namnet är denna form ur-
sprunglig. Däremot har dialekten på båda hållen bevarat mot 
ursprunget svarande namnformer. 

I Undersåker lyder denna harlew, ha4(lån eller håltin; i 
Kall hon. Redan dialektformen visar, att ursprunget till by-
namnet i Undersåker är Hårdland2. Dialektformens a anger, 
att man har att utgå från å, icke från o; den på a följande 
konsonantförbindelsen är dialektens regelbundna motsvarighet till 
It +1. Den äldre skrifttraditionen bekräftar, att namnets ursprung 
är Hårdland. År 1566 skrevs namnet Hårlk 1568 Hårlann ock 
Hordland3  0. s. v. Vid samma tid förekommer även Haleland4. 

Ingen hänsyn har i det följande tagits till den omständigheten, 
om den med namnet betecknade orten endast till en del faller inom 
kartbladets område, ej ens om huvuddelen faller utanför, så att går-
darna i en hy ligga på ett annat kartblads område ock byns namn 
på detta blad endast förekommer som beteckning på till byn hörande 
utmark eller i annan sekundär användning. 

Jfr Haarland i Etne, S. Bergenhus amt: Rygh No. Gaardn. XI, s.80. 
Kam.-Ark. Tl. för Jämtland 1566, 1568, mt. 1568. 
Lagmandz Rentan afE Jemptelandh, utan årtal ock nummer, tydligen 

från något år mellan 1564 ock 1570; ligger f. il. tillsammans med andra 
kammararkivets skattehandlingar för Jämtland från åren 1564-1568. 
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Under loppet av 1600-talet utplånas småningom -r(d)l- ur skrift-
traditionen ock ersättes av -11-. År 1601 har jordeboken formen 
Huolandh, 1605 Huorlunnde, 1611 Houlanndt1, 1648 Holand, 
1659 Hålandh, 1660 för första gången Hålland. Ännu 1679 
uppdyker Hårland ock 1680 Hålandh, dock blott för att åter 
försvinna. 

Namnet i Kall är ej fullt lika lätt genomskådat med av-
seende på sitt ursprung. Dialektformen ensam lemnar här ingen 
ledning. Mycket sannolikt är, att man ur dialektformen hökon 
genom en folketymologisk tolkning konstruerat fram Hårdlund. 
Av ordet lund finnes nämligen i Jämtland en allmänt bekant 
dialektform lon. Men formen /ou hör ej hemma inom den 
trakt, där byn Hårdlund är belägen, utan först i Storsjötrak-
tema. Vidare skulle k ej finnas i namnet, om det som senare 
sammansättningsled innehölle ett ord, som börjar med 1; ej 
häller funnes ö i första stavelsen, om denna stavelse utgjordes 
av ordet hård. Den äldre skrifttraditionen, sammanställd med 
dialektformen, anger emellertid otvetydigt, vad namnets ursprung 
är. Åren 1564, 1565 ock 1566 skrevs namnet Hallen(n)2, 1566 
även Hålåå3  ock Flolon4. Sistnämnda form sammanfaller med 
den nuvarande dialektformen. År 1567 skrevs namnet Håle5  
ock Hoole6. År 1568 skrevs namnet Håle, Höle ock Holm, 
1569 ytterligare Hålom7  o. s. v. 1 1633 års jordebok har 
jag tidigast funnit den folketymologiska anslutningen till ordet 
land ock på samma gäng till bynamnet i Undersåker, i det 
båda skrivas Holland. I 1645 års jordebok skrevs byn i Kall 
Holand, men i 1648 års jordebok Holet, som genom skrivfel 
blivit Helet i 1652 års jordebok. 1659 förekommer första gången 
formen Hållandh. Under de tvänne närmaste årtiondena växlar 
denna skriftform med Håland(h), varjämte jag en gång funnit 

Riksark. Räkensk. rör. Jämtl. 1600-1611. 
2) Kam.-Ark. Norrl. handl. 1564 nr 10 (jb.), 1565 nr 11 (jb.), 

1566 nr 6 (jb.). 
8) Den s. 137 not 4 citerade Lagruandz Rentan. 

Kam.-Ark. Ti. för Jämtland 1566. 
Kam.-Ark. 1567 nr 6 (jb.). 
Kam.-Ark. Ti. för Jämtland 1567. 
Kam.-Ark. Norrl. handl. 1568 nr 10 (jb.), Il. ock mt. för 

Jämtland 1568, tl. 1569. 
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Håhlund I, således en den nuvarande skriftformen' synnerligen 
närstående form, som väl dock snarare är att uppfatta som skriv-
fel för Håhland än som en med den nutida skriftformen analog, 
avsiktlig namnändring. 

Det finns endast en väg varpå det, som utgör de gamla 
skriftformernas väsentliga kärna, kan förstås i förening med 
den nuvarande dialektformen, nämligen att identifiera namnet 
med appellativet håla(n). Detta appellativ heter i ortens dialekt 
hichu i obest. form sg. (numera i sådan form oböjligt till kasus), 
hgrucn i best. form dat. sg. Formerna höko (obest. form sg.) 
ock lagron (best. form dat. sg.) finnas i jämtska, dock först i 
trakten av Storsjön. Åtskilligt tyder emellertid på att man förr 
inom paradiginet haft en växling av u-former ock o-former. 
Vacklan mellan u ock o finner man bland kortstaviga sv. fem. 
i Vxrdalen ock på andra håll i Trondhjems stift. 1 Selbu råder 
en fast regel: makta vecka, volog veckan 2. Har en motsvarande 
regel funnits i jämtskan, är det lätt att förstå, att u-formerna 
fullständigt försvunnit för o-former i vissa mål i mellersta Jämt- 
land, då 	i stor utsträckning där övergått till o. 1 Kall ock 
de därmed språkligt nära sammanhängande grannsocknarna i 
söder ock väster förekommer däremot övergången ii --> o endast 
i vissa undantagsfall. Att appellativet här bevarar u, under det 
att dialektformen av ortnamnet har o, synes vara att uppfatta 
så, att i appellativet den obestämda formens vokal u blivit 
genomförd även i best. form ock enligt dialektens allmänna för-
hållanden regelbundet bevarats som ett u-ljud, men att där-
emot ortnamnet hkkon, som utgör ordets forna dat. sg. best. 
form, icke följt appellativet i generaliseringen av u-vokalen. 

Namnet Hårdlund visar sig alltså vara en förvrängning av 
en gammal dativform av ordet håla. Själv har sedermera for-
men Hårdlund undergått ytterligare förvrängning, i det den i 
det exemplar av 1881 års jordebok, som finnes hos kammar-
kollegium, genom skrivfel blivit Hardlund. Trots det att Hård-
lund är en sen, förvrängd ock ej fullt stadgad namnform, har 
den dock otvivelaktigt kommit till en sådan grad av allmän 
användning, att det för den nödtorftiga användbarhetens skull 

Kam.-Ark. Verifikationer till landsboken f. Gävleb. 1. 1668, 
fol. 447 (fl.). 

Am. B. Larsen Norv. II, s. 98. 
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icke föreligger någon tvingande anledning 4i11 större ändring i 
jordeboken än den, att skrivfelet Hardlund rättas. Däremot är 
den hävd, namnet Hårdlund kan ha vunnit, avgjort icke sådan, 
att dess egenskap av missbildad språkform kunnat neutraliseras. 
Ur språkriktighetens synpunkt vore dess avskaffande uppenbar-
ligen en vinst. Till ersättning lämpar sig naturligtvis ej den 
äldre jordeboksformen Hålland, vars likhet med namnet i Unders-
åker just givit anledning till införandet av Hårdlund. Endast 
dialektformen kan läggas till grund för en reglering av detta 
namn. Därvid är tydligen ett direkt upptagande av den för 
nutida, även dialektal språkkänsla med ingen appellativisk be-
tydelseassociation förbundna dialektformen att föredraga fram-
för översättning till riksspråksformen HåIan1. Skall nu Won 
upptagas i riksspråket, torde man icke lämpligen kunna, i an-
slutning till ovan citerade äldre former, skriva vare sig Hålån 
eller Holon. Om emellertid, med hänsyn till att ordet hål nu-
mera stavas med å samt att å-ljud i ändelser i regel stavas med 
o, detta namn får stavningen Hålon, synes en antaglig form 
vara uppnådd. 

Sölfsved, bynamn i Kall, uttalas i dialekten 86./svcb, i riks-
språkstal Sel(1)sve(d)2  jämte &avsved ock förnimmes av språk-
känslan i orten ännu i sin gamla betydelse, nämligen såsom en 
sammansättning av ordet sved med det norrländska ordet sel, 
här ännu någon gång använt om den södra viken av Kallsjön, 
genom vilken »fjärden» förbindes med utloppsån ock vid vilken 
byn Sölfsved ligger. Huvuddragen av namnets utveckling i 
skrift äro följande. Älsta kända skriftform är Sellaswidiar omkr. 
1450.3  Härmed ock med den nuvarande dialektformen överens-
stämma de former, varunder namnet uppträder i handlingar 
från 1500- ock större delen av 1600-talet: Sälsuedh 1564, 
Selsuld 1565, Sälssuedh 15664  o. s. v. Växlingen mellan ä 

Det samma ord innehållande västgötska ortnamnet Hulan, Hu-
dene sn i Gäsene hd, har vid namnregleringen lemnats oändrat. Ortn. 
Älvsb. 1. VI, s. 68. Däremot har Hulan i Skallsjö sn, Vättle hd, 
ändrats till Hålan, a. a. XIII, s. 94. 

På Forsells karta Sellsved. 
8) Dipl. Norv. III s. 590. 
4) Kam.-Ark. Norrl. hand. 1564 nr 10 (jb.), 1565 nr 11 (jb.), 

1566 nr 6 (jb.). 
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ock e i första stavelsen motsvarar det förhållandet, att dialektens 
a även nu för tiden i analoga fall brukar uppfattas ock skrivas 
än som e, än som ä. Formen Sölfswed uppträder först i 1683 
års jordebokl; den har synnerligen snabbt slagit igenom i de 
följande jordeböckernas skrivsed. Ur språkriktighetssynpunkt 
är namnets återförande till formen Selsved naturligtvis avgjort 
att förorda. 

Rör, bynamn i Kall, uttalas i dialekten rå. Dialektformen 
överensstämmer ej med den nuvarande skriftformen, men med 
äldre skriftformer: Roodth 1564, Rödtt 1565, Rodh, Rudh, Rådh 
15662  o. s. v. Från mitten av 1600-talet är formen Röör rådande 
i jordeböckerna. Det gamla ordet re6, ru6 'röjning' kan, enligt 
i dialekten vanliga förhållanden, nu väntas ha fått formen rå. 
Varken det dialektala eller det skriftspråkliga namnet torde 
dock numera av språkkänslan förbindas med någon bestämd 
appellativisk betydelse. Då den motsägelse, som finnes mellan 
dessa former, ej så omedelbart kännes som i fråga om Sölfsved, 
ock ej häller den skriftspråkliga formen i ock för sig är för 
språkkänslan så svår att assimilera som Hårdlund, har namn-
formen Rör ej en lika starkt framträdande karakter av oriktig-
het. Den torde därför ej i samma grad påkalla reglering. 
Redan dess egenskap att stå i strid med dialektformen, låt vara 
att detta förhållande för den omedelbara språkkänslan ej klart 
framträder, samt dess egenskap att kunna väcka, låt vara blott 
obestämda, falska betydelseassociationer utgör dock en anled-
ning till ändring, i det man genom upptagande av dialektformen 
Rö vunne en språkriktig namnform i stället för en form, vars 
språkriktighet, trots långvarig riksspråkshävd, ännu lider av ej 
oväsentliga brister. 

Rönningsberg, bynamn i Alsen, skrives ännu på vacklande 
sätt.3  I dialekten heter byn r6masbar. Namnet sammanhänger 
med det ännu som appellativ levande dialektordet röm (<— rim), 

Som förelöpare kunna nämnas Sölfwyk i 1663 års jb., Sölssued 
i 1652 års jb. I sena handlingar finns formen Sölfved. 

Kam.-Ark. Norrl. handl. 1564 nr 10 (jb.), 1566 nr 6 (jb.), 
tl. ock saköreslängd 1566. Det frågetecken, som J. Nordlander, Jämtl. 
1. fornminnesför. tidskr. V, s. 52 utsätter vid identifieringen av RA.dh 
med Rör, är att stryka. 

Jfr s. 59 med not 3. 
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ett ord som i allmänhet kan översättas 'ås' eller 'jordrygg' ock 
som särskilt ofta användes om rullstensåsar. Byn Rönnings-
berg ligger på en ås. Den 111sta kända skriftformen är (i) Re-
misberghom 14241. Är 1564 skrevs namnet Remmesbärg, 
1566 Römesberg, 1570 Rimeaberg2; ock ännu i en tiondelängd 
1668 står Römilberg 3, i reduktionsjordeboken 1685 Römisbergh. 
Redan tidigt hade dock i namnets skrivning inträtt betydlig 
osäkerhet: 1565 skrevs Römesböle, ungefär samtidigt Romens-
bärg, 1570 Rönesbärgh, 1611 Rumorsbärgh 4, 1611 Rönnixberge 5, 
1645 Römmings bergh ock 1648 Röningzbergh, alltså väsentligen 
samma form som den nuvarande. Redan under 1650-talet blev 
denna form avgjort förhärskande, senare avvikelser äro blott 
undantag. 

Inom Hotagsbladets område förekomma namnen Rönnings-
bergsbodarna, Rönningsbergsvalen (ej utsatt på Hotagsbladet 
i skalan 1 : 200000) samt Rönningsbergän6, betecknande ett 
fäbodställe, en fjällval ock en å, belägna på omkring 5 mils 
avstånd från den utom kartbladet belägna byn Rönningsberg, 
Varefter de äro uppkallade. Det befanns vid namnundersök-
ningen, att åtskilliga personer, bosatta i relativ närhet till den 
trakt, där dessa i förhållande till bynamnet rtimasbeir sekundära 
namn förekomma, visserligen kände till byn ock förbund° de 
sekundära namnen med dess namn, men dock voro okunniga 
om byns nu så gamla skriftspråkliga namn Rönningsberg, 
samt att de följakligen ej vidkändes andra former av de se- 

Dipl. Norv. IX, s. 232. 
Kam.-Ark. Norrl. handl. 1564 nr 10 (jb.), tl. 1566, 1570 nr 

6 (jb.). 
Kam.-Ark. Verifikationer t. landsboken f. Gävleb. 1. 1668, 

fol. 451. 
Kam.-Ark. Norrl. handl. 1565 nr 11, den s. 137 not 4 citerade 

Lagmandz Rentan, mt. 1570, 1611 nr 7 (jb.). 
Skatte Register (jb.) över Jämtland 1/5  1610-36/4  1611. Riksark. 

Räk en sk. rör. Jämt!. 1600-1611. 
Jag har efter samme sagesman upptecknat r8masbareta, men 

remasbajrua (= en annan sagesmans rentasbatsvelka). Då den om-
ständigheten, att jag av ånamnet ej upptecknat någon form med -s-
framför -å-, kan bero på en tillfällighet, så kan det ifrågasättas, om 
ej skrivningen Rödningbergån, motsatt Rödningsbergsbodarna på 
Hotagsbladet i skalan 1 : 200000, är att räkna som ett fall av över-
drivet beroende under tillfälligtvis föreliggande dialektformer. 
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kundära namnen än Römesbergsbodarna etc. Kompromissfor-
mer sådana som Rönnersbergsvalen förekomma även. 

Flatnor, bynamn i Offerdal, motsvaras i dialekten av Nt-
mön Flatmon. Det dialektala namnet passar till byns läge på 
en flat mo nedanför Risebärget. Det riksspråkliga namnet är 
meningslöst. Detta namn synes ha först införts i 1679 års 
jordebok, varefter det hastigt blev rådande. Tidigare skatte-
handlingar ha Flatmo(n). En tidig föregångare till skriftformen 
Flatnor finns dock: i ett diplom av år 1526, där tydligen denna 
by åsyftas, står Fflatnor. 1  Denna tidiga användning av en 
sådan namnform för byn i Offerdal synes dock vara enastående 
ock får väl antagas bero på att skrivaren tillfälligtvis kommit 
att förväxla namnet med det namn Flatnor, som såsom ur-
sprungligt förekommer i Refsund ock i Bodsjö. Byn i Offerdal 
kallas i andra 1500-tals-diplom Flatmo2. 

Ekeberg, bynamn i Offerdal, har i dialekten formen åpar 
Eppar. Ur formens synpunkt synes hinder ej möta att upp-
fatta &par som uppkommet ur Ekeberg. Betydelsen 'ett bärg, 
där det-  vuxit ek', synes dock här föga trolig. De älsta skrift-
formerna visa också på ett annat ursprung. I ett diplom av 
1554 skrives .7fiki1bergh3, i ett samtidigt diplom Ekilbergh4, ock 
i den älsta i kammararkivet befintliga jordeboken (för år 1564) 
står den motsvarande formen Ekilberga. År 1565 skrevs namnet 
Ekiebärg, 1566 Ekeberg5, vilken form alltifrån denna tid är 
rådande. Bland senare avvikande skriftformer kunna nämnas 
Ekerbärg 15686, Ehebierig i jordeboken för år 1600-1601, 
Eggebiergh i jordeboken för 1604-16057, Ekbärgh i jordeboken 
för år 1652, Echbergh i tiondelängd 16688. Till sitt ursprung 
torde Ekeberg Ekilberg vara flertydigt. Enklast synes mig 
namnet kunna förklaras genom sammanställning med det norska 

Dipl. Narv. XIV, e. 493. 
År 1537 Dipl. Norv. XIV, s. 768, ock år 1567 Dipl. Norv. 

XV, s. 832. Namnets älsta kända skriftform Flat[mo] 1448, Dipl. 
Norv. XIV, s. 60, saknar i originalet sista stavelsen. 

Dipl. Norv. XV, s. 761. 	4) Dipl. Norv. XV, s. 762. 
Kam.-Ark. Norrl. handl. 1564 nr 10 (jb.), 1565 nr 11 (jb.), 

fl. 1566. 
Kam.-Ark. Ti. f. Jämtl. 1568. 
Riksark. Räkensk. rör. Jämtl. 1600-1611. 
Kam.-Ark. Verifikationer t. landsb. f. Gävleb. 1. 1668, fol. 448. 
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dialektordet ekla (egla), eikla 'yppe kiv' o. s. v. Någon direkt 
motsvarighet till detta värb är visserligen ej känd från våra 
dagars jämtska mål, men väl ett därmed nära befryndat adj. 
,j§a,n 'argsint' (Åre). Namnet skulle då kunna tänkas syfta på 
någon tvist, en hos namn på gårdar ock byar icke ovanlig be-
tydelse. Om nu också Ekeberg representerar en folketymologisk 
omtydning av det gamla namnet, så gäller dock denna skriftform 
för nutida språkkänsla avgjort som namnets rätta form, ock något 
direkt behov av namnändring torde ej kunna anses föreligga. 
Dialektformen Eppar, som inom det svenska namnförrådet san-
nolikt saknar motstycke, är i detta ock andra avseenden så-
som namn överlägsen det på en mängd ställen förekommande, 
här genom sin betydelse missvisande namnet Ekeberg. 

Offerdal, sockennamnet, har ursprungligen haft en från den 
nuvarande ganska väsentligt avvikande form. Älsta kända 
skriftform är Affiodal 1314', en namnform som visar på sam-
manhang med den stora byn Åflo, vars namn till vår tid be-
varats i en mot den ursprungliga skrifttraditionen svarande 
form, trots talrika sådana skrivningar som Offiodh m. m. (sär-
skilt vanliga under 1600-talet). Byn torde vara uppkallad efter 
sitt läge vid en flo, där ån Långan, vars dal utgör socknens 
huvudbygd, utfaller i Hällsjön. Redan tidigt på 1400-talet upp-
träder sockennamnet skrivet på ett sätt, som väsentligen överens-
stämmer med nutidens form: Offirdal 14202. Formen kan synas 
bero på samma folketymologiska anslutning till ordet offer, som 
ännu är vanlig. Senare skrivningar visa emellertid, att även 
anslutning till ordet över gjort sig gällande. I danska urkunder 
står ej sällan Offuerdal, någon gång bibehållet i svenska ur-
kunder3. I helt svenska urkunder har jag ett par gånger funnit 
ormen Öfverda14. Tävlan mellan de båda huvudformerna av 
sockennamnet räckte in i 1600-talets senare hälft. Ännu i en 
krigsmansjordebok 1668 skrevs Offiodal jämte Offerda1.5  1 jorde-
böckerna har den yngre formen varit rådande under hela den 

1) Sv. Dipl. III, s. 150. 	2) Sv. Dipl. ns. III, s. 564. 
Så i Swen Bergesöns Räckenskap för Jemptelannd pvo anno 

1570. Kam.-Ark. Norrl. handl. 1570 nr 6. 
Så på en »General Charta öfwer Swerige förfärdigad wid Kongl. 

Lantmäteri Contoiret år 1706». Lst. Ark. Rit. äldre geogr. kart. 1 nr 3. 
Kam.-Ark. Verifik. t. landsb. f. Gävleb. 1. 1668, fol. 902, 908. 
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svenska tiden från 1645. I dialekten har den gamla formen icke 
lemnat något minne. Dock befinnes den uppfattningen icke vara 
helt främmande för orten, att namnet ursprungligen varit Ållo-
dal. Naturligtvis vore dock, med den ställning namnet Offerdal 
förvärvat, en återgång till det äldre namnet ej blott ur prak-
tiska lämplighetssynpunkter, utan även ur språkriktighetssyn-
punkt en meningslös ändring, ja en försämring. 

3. Malinvikslandetl. 

Den numera med Lovön landfast förenade, forna ö, som 
upptages av säteriet Malmviks egor, har till följd av säteriets 
tillkomst fått sitt gamla namn Lindön så tillbakaträngt, att 
detta numera överallt synes vara såsom naturnamn obrukligt 
ock okänt, ock endast användes om det under Malmvik brukade, 
förra hemmanet Lindö. 

Innan säteriet grundades, alltså till början av 1600-talet, 
var Lindö huvudgården på den likabenämnda ön. I jorde-
böckerna upptogs hemmanet Lindö (under Kungl. Maj:ts arv ock 
eget) såsom 1 markland. På den plats, där nu Malmvik ligger, 
låg då ett torp, senare kronohemman, kallat Torpet eller — 
t. ex. i 1590 års jordebok — Hu.ndaskindztorpet på Lindön 
ock upptaget som 3 öresland. Sistnämnda namn skall enligt en 
tradition ha uppkommit efter en soldat Petter Hundskinn. 

När säteriets grundläggare, den från Gustav Adolfs ock 
Kristinas historia bekante finansmannen, kammarrådet m. m. 
Erik Larsson, i sin ego förenat Lindö ock Hundskinnstorpet 
ock på det senare stället anlagt en ny, hans ställning värdig 
gård, vilken OGIER i sin resedagbok skildrade som så rik på 
prakt ock behag, att han frestades tro sig försatt till Saint-Cloud2, 
så måste naturligtvis behovet av ett nytt namn för säteriet snart 
göra sig gällande. Om tillkomsten av det nya namnet Malmövik, 
snart förkortat till Malmvik, finns en tradition bevarad genom 

Jfr. s. 69. 
Caroli Ogerii Ephemerides, sive [ter danieum, svecieum, polo-

nieum, Lutetim Parisiorum MDCLVI, s. 247. 
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LARS SALVIUS i, som berättar, att gården av Gustav Adolf själv, 
›då 	hans Majestät på en tid varit der tu l Gäst hos Herr Erik 
Larsson, bekommit det namnet Malmövik efter Malmön, som 
ligger der brede vid, och Viken, som är emellan samma ö och 
sjelfva gården». 

Med Malmön menas här sannolikt västra delen av Malm-
vikslandet, skild från Malmviks gård genom en liten vik, stundom 
kallad Malmviken, på en karta också Krögarviken2. Denna 
västra del av Malmvikslandet är väsentligen uppfylld av en 
skogbeväxt ås ock kan så till vida ha givit anledning till namnet 
Malmön. Detta namn har sedermera även någon gång använts 
om hela Malmvikslandet, för vilket på en karta även finnes 
namnformen malm-öö-i.andäs. Den östra delen av Malmviks-
landet upptas visserligen till betydlig del av ett höglänt, skogbe-
växt rullstensfält, men även av stora, öppna åkerlindor. Möj-
ligen är det dessa som givit anledning till namnet Lindö. 
Namnen Lindö ock Malmö kunna tänkas vara så gamla, att de 
härröra från en tid, då den nämnda viken utgjort ett sund, 
som delat Malmvikslandet i tvänne öar, men kunna väl också 
tänkas ha uppkommit som ur olika synpukter givna benäm-
ningar på en sammanhängande ö. 

Namnet Lindö, som från Erik Larssons tid gått tillbaka i 
betydelse som naturnamn ock gårdsnamn, erhöll genom honom 
en ny tillvarelseform, nämligen som adelsnamn. När han år 
1631 adlades, skrevs han i adelsbrevet von Lindöö efter sin 
egendom. Mera bekant är namnet under den snart antagna, 
ändrade formen von der Linde4. 

Beskrifning öfver Sveriget, Första Tomen, Om Upland, Sthlm 
1741, s. 223. 

Karta över Malm viks säteri av år 1753 i Lst. Ark. A 183 nr 31. 
Udden väster om viken, gent emot Malmviks gård, kallas på samma 
karta Malm Vdden. 

8) Karta över Äkker öön av år 1684, Lst. Ark. A 183 nr 18. 
På en nära samtidig karta (Lst. Ark. A 182 nr 23), författad av samma 
kartograf, som utarbetat den nyss citerade kartan, nämligen JACOB BLOM, 
på vilkens kartor namnen pläga utmärka sig för synnerlig precision i 
användningen ock för nära anslutning till dialekten i formellt hänseende, 
står Malm-dön på västra delen av Malinvikslandet, kanske dock av-
seende det hela. 

Stiernmans Matrikel II, s. 292. 
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Om Erik Larsson uppges allmänt, t. ex. hos Stiernman; att 
»tu l börd var han en Holländare». Namnet Erik synes dock tyda 
på svensk härstamning ock likaså det namn, som uppgives ha 
varit hans faders: Lorentz Eriksson. Närmare uppgift om Erik 
Larssons födelseort ock födelseår har jag ingenstädes funnit. 
Det ligger nära till hands att förmoda, att fadern, Lorentz (Lars) 
Eriksson, var en svensk, som bosatt sig i Holland ock givit sin 
där födde son det från Sverge ärvda fadersnamnet Erik. När 
sedan denne Erik efter sin överflyttning till Sverge bygger sig ett 
hem på Lindön ock vid adlandet upptar denna orts namn, är 
det frestande att gissa på tillvaron av något särskilt samband 
mellan Erik Larsson von der Linde ock den Kungl. Maj:ts landbo 
Erik i Lindö, som nämnes i jordeböckerna från 1560- ock 1570-
talen, eller den Lasse i Tårpitt (Hundskinnstorpet), som nämnes 
sammastädes. 

4. .Almesträl. 
Som »i orten brukligt binamn» till det år 1910 i jordeboken 

införda, nybildade gårdsnamnet Almedal i Ods socken av Gäsene 
härad, Älvsborgs län, uppföres i det av Ortnamnskommittén ut-
givna värket namnet Almesträa. Mot kommitténs utredning 
rörande detta namn ha vissa invändningar osökt framställt sig, 
som synts mig kunna vara av något principiellt intresse. 

Vad först beträffar den av kommittén meddelade ljudbe-
teckningen ichngstre, så eger härmed det förhållandet rum, att 
tecknet ce här brukats i annan betydelse än den, man enligt 
landsmålsalfabetets principer hade anledning att vänta. Den 
av kommittén till orten utsände undersökaren, vars uppteckning 
av namnets dialektfchrm här av kommittén oförändrad återgivits, 
har meddelat mig, att han med cp menat en från e kvalitativt 
skild vokal. Den funktion, som inom landsmålsalfabetet prin-
cipiellt tilldelats ett under en bokstav utsatt punctuni delens, 
är dock endast att beteckna en reduktion av det med bokstaven 
betecknade ljudets uttalsstyrka ock uttalstid, d. v. s. en väsent-
ligen prosodisk ock kvantitativ modifikation av ifrågavarande 

i) Jfr s. 79. 	 2) Ortn. Ålvsb. 1. VI, s. 157. 
10-121532 Sv. landsm. Geijer. 
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ljud.» I detta fall borde alltså användningen av tecknet c egent-
ligen betyda, att sista stavelsens vokal i ordet earmastrcp vore 
reducerad till en väsentligt lägre grad av akcentstyrka ock 
tidslängd, än man på grund av ordets byggnad i dess helhet 
hade haft anledning förutsätta, därest punctum delens ej varit 
utsatt. Men någon sådan reduktion har upptecknaren ej av-
sett att uttrycka, utan i stället en särskild vokalnyans, som 
synts honom icke kunna tillfredsställande uttryckas genom något 
av landsmålsalfabetets allmänt gällande vokaltecken. Även andra 
dialektupptecknare, åtminstone i Västergötland, lära ofta ha be-
gagnat sig av tecknet cp för att uttrycka samma eller ungefär 
samma vokalkvalitet, som avsetts med ce i åkmastre. 

Den med T i dessa fall åsyftade vokalen har av uppteck-
naren uppfattats som stående »tämligen nära ce, men med stark 
dragning åt a». Något försök till exaktare bestämning torde i 
allmänhet icke ha gjorts. Det vill synas, som om det man så-
lunda i västgötska dialektuppteckningar stundom velat uttrycka 
med cp till kvaliteten i själva värket närmast motsvarade den 
framför supradentaler stundom inträdande öppnare varieteten av 
den ändelsevokal, som numera allmänneligen plägar tecknas a. I 
dialektuttalet av namnet Almestrit är dock avgjort skillnaden 
mellan mellersta stavelsens med a ock sista stavelsens med cp. 
betecknade vokal väsentligare än likheten. »Dragningen» åt a får 
därför i detta fall betraktas som en jämförelsevis oväsentlig mo-
difikation av Ce 2. 

Jfr Lundell Sv. landsm. I, s. 142. 
I landsmålsalfabetet saknades ursprungligen särskilt tecken för 

den eller de vokaler, som nu pläga betecknas med a. Tecknet a har 
först använts av NOREEN för att beteckna en av honom i Dalbymålet 
iakttagen vokal, stående närmast a ock av NOREEN senare tecknad ro. 
Tecknet x infördes av NOREEN för en annan av Dalbymålets vokaler, 
som till sin kvalitet torde ha närmast motsvarat den vokal, som nu 
menas med d (t. ex. i riksspråksuttal av ordet gosse). Dalbymålets 
uppträder dock inom målet i helt andra funktioner än ändelsevokalen 
a i rspr. Användningen av tecknen a ock x i av NOREEN angivna 
betydelser synes icke ha vunnit nämnvärd efterföljd. I LUNDELLS av-
handling »Det svenska landsmålsalfabetet» i första bandet av tidskriften 
Sv. landsm., liksom i täxter i samma band, användes den grova beteck-
ningen e för ändelsevokalen, resp. -vokalerna d, även om täxterna i 
övrigt voro tryckta med landsmålsalfabetet. Redan i SCHAGERSTRÖMS 
avhandling om Vätomålet i tidskriftens andra band, fr. 1882, förekom- 
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Ortnamnskommittén har tydligen haft till princip att ej 
företaga någon normalisering av undersökarnes ljudbeteckning. 
I stort sett torde denna princip vara prisvärd. Normaliseringar, 
i synnerhet om de måste företagas på fri hand, bli alltför lätt 
osäkrare ock mer missvisande än de inkonsekventa beteckningar, 
på vilkas brister man genom normaliseringarna velat råda bot. 
Men om också läsaren i det stora hela är kommittén tacksam 
för att normaliseringar icke företagits, ehuru de stundom kunna 
synas ha legat frestande nära, så kan det dock ifrågasättas, 
om ej kommittén stundom låtit det tillfälliga ock individuella i 
ljudbeteckningen få för stort spelrum. Möjligen ämnar kommittén 
i den inledning, som skall utarbetas till ortnamnsvärket,.meddela 
några upplysningar, egnade att förebygga missuppfattningar, var-
till ljudbeteckningens inkonsekvenser ock övriga brister skulle 
kunna ge anledning. I ett sådant fall som åkmastrcf synes det 
dock, som om det hade varit bättre, ifall kommittén företagit en 
normalisering, som i detta fall icke hade behövt göras på fri hand. 

Det är för fullföljandet av landsmålsalfabetets uppgift av 
vikt, att den tyvärr ej obetydliga osäkerhet, som stundom kommit 
att inträda i alfabetets användning ock som torde ha gjort sig 
än mer kännbar på andra håll än i Västergötland, måtte i gör-
lig mån inskränkas ock åtminstone ej onödigtvis utbredas, samt 
att nybildning av typer ej måtte godtyckligt ock i strid med 
alfabetets principer företagas. Ett sådant beteckningssätt som 
det i några undersökares anteckningar använda, ursprungligen 
kanske blott som provisorisk nödfallsutväg tillgripna cf i ovan 
angiven, icke normal betydelse borde väl knappast utan tvingande 
skäl införas i litteraturen. Sådan ställningen härvidlag nu varit, 
har tydligen för ett exakt åtskiljande av det ljud, upptecknarna 
menat med cf, från det ljud, de menat med a, behövts en 
reglering av landsmålsalfabetet i detta avsende, förberedd genom 
en fonetisk utredning. 

Kommitténs utredning av namnets etymologi har givit i 
huvudsak följande resultat. 

Namnformen Almesträ uppfattas av kommittén som en inom 
dialekten ljudlagsenligt utvecklad motsvarighet till Allmänsered, 

mer a i nu bruklig betydelse. Jfr Lundell Sv. landsm. I, s. 83, 99, 
104; Noreen Vårt Språk I, s. 506 if. 
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ortens till år 1910 officiella namn. Ursprunget till namnet har 
kommittén funnit »sannolikt» vara att söka i en sammansätt-
ning av ordet allmänning med ordet re(d) (rid, ryd) 'röjning', 
vadan namnets ursprungliga betydelse skulle vara 'röjningen på 
allmänningen'. Utvecklingens gång antar kommittén ha varit 
följande. Som utgångsform uppställes Allmängsred, vars första 
sammansättningsled »snarast» antages ha bestått av en samman-
dragen biform till ordet allmänning: allmäng. I sammansätt-
ningen Allmängsred antages vidare att ng först övergått till n ock 
därpå i uttalet försvunnit, varefter mellan s ock r inskjutits ett t, 
som föranlett, att namnet kommit att uppfattas som en sammansätt 
flitig med -trä ock i enlighet därmed ombildats till Almesträ. 
Jordebokens skriftform Allmänsered antages i sin andra stavelse 
innehålla det ur ng utvecklade n, som dialektformen bortkastat, 
samt i sin tredje stavelse innehålla ett oursprungligt e, inskjutet 
mellan s ock r här liksom i många dylika fall. 

Genom denna måhända något invecklade, men inom sig 
sammanhängande förklaring har kommittén sökt att så vitt 
möjligt inom en ock samma ljudlagsenliga utveckling förena de 
åtminstone skenbart ganska disparata formerna Allmänsered 
ock Almesträ. En blick på det av kommittén meddelade citat-
materialet visar genast, att namnets utvecklingshistoria inom 
skrifttraditionen varit än mer invecklad ock skiftande. Vissa 
förhållanden kunna också synas tala ganska starkt emot möj-
ligheten av kommitténs förklaring. Då detta namn sålunda 
även efter kommitténs utredning förefallit mig något gåtfullt, 
har jag företagit mig att i originalhandlingarna genomgå de av 
kommittén citerade namnformerna från de älsta källornas tid 
fram emot slutet av 1600-talet, då skriftbruket synes ha väsent-
ligen stadgat sig till överensstämmelse med den till är 1910 
rådande formen Allmänsered, varjämte jag, för att i viss mån 
komplettera detta citatmaterial, gått till en del av kommittén 
icke använda handlingar. 

Om också härvid fullständig klarhet ej ernåtts, har jag 
dock tyckt de vunna bidragen till belysning av förhållandena 
värda att framlägga, trots den utförlighet, som blir nödvändig, 
om framställningen skall bli så konkret ock tillika överskådlig 
georn möjligt. Namncitaten uppdelas efter de huvudvarianter, 
varunder namnet uppträder. Av huvudvarianterna anföras som 
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rubriker de två första stavelserna i normaliserad form. Under 
dessa rubriker uppföras namnformerna i kronologisk ordning. I 
de fall, där jag läst en namnform på annat sätt, än i kommit-
téns arbete skett, är detta förhållande angivet. 
Almast-: Almasterid 15401; Almastaridt 15452; Almastared 

15463  ock 15644; Almastariidtt(?) 15505; Almastarid 15606; 
Almaste: 15647; AlmastarS,dh 15808  ock 1587 9 ; Almasta-
redh(?) 161019; Almasteredt 1613". 

AlmäSt-: Ahlmästeredh 165012. 
Almest-: AlmesterSrdh 1566" ock 1567"; Almestarid 157215 ; 

Almestared 161016 ; Almestare 161217 ; Almestre 163512 ; 
Allmestra 163612 ; Almestra 163712, 163812, 164012 ; Alme-
stere 163912; Almesteredh 164112  ock 164212  o. s. v. 

Kam.-Ark., Västg. handl. 1540 nr 14 (Skara stifts kyrkliga jordebok). 
Kam.-Ark., Västg. handl. 1545 nr 9 (mt.). 
Citerat efter Ortn. Ålvsb. 1. 
Kam.-Ark., Västg. handl. 1564 nr 15 (jb.). 
Kam.-Ark., Västg. handl. 1550 nr 15 (Her Sten Ericsons Regenskap 

för Lagmandz fodringen aff hans förlenigh, som är Bierka och Gäsene 
häreder . . . . pro afio 1550). — Andra stavelsens a är ej fullt säkert. 
I handskriften ser det ut, som om ifrågavarande bokstav vore ändrad 
till a (ehuru ej ett a av i handskriften vanlig typ) från e (som — i 
fall det ursprungligen skrivits här — ej häller tillhör någon i hand-
skriften vanlig e-typ). 

Kam.-Ark., Västg. handl. 1560 nr 23 (Skatte och Mantalls Booken). 
Kam.-Ark., Västg. handl. 1564 nr 15 (fl.). Sista stavelsen är 

av utrymmesskäl utelemnad. 
Kam.-Ark. Västg. handl. 1580 nr 9 (jb.). 

2) Kam.-Ark., Västg. handl. 1587 nr 13 (jb.). 
Kam.-Ark., Västg. handl. 1610 nr 8 (fljonnelagz Lenngd 

thett förste termin 1610). 
Kam.-Ark., Västg. handl. 1613 nr 6 (jb.). 
Kam.-Ark., jb. 
Kam.-Ark., Västg. handl. 1566 nr 8 (jb.). I Ortn. Älvsb. 1. 

läses Alnnsterydh. 
lt) Kam.-Ark., Västg. handl. 1567 nr 17 (jb.). 

Kam.-Ark., Västg. handl. 1572 nr 5 (jb.). Namnet förekommer i 
denna handling tre gånger. Första gången, fol. 44 recto, kunde möj-
ligen läsas -dh, såsom skett i Ortn. Ålvsb. 1. Andra gången, fol. 44 
verso, står tydligt Almestarid; tredje gången, fol. 130 verso, likaså. 

Kam.-Ark., Västg. handl. 1610 nr 8 (Hionelagz Lengdh . . . 
för then sista therminn 1610). 

Kam.-Ark., Västg. handl. 1612 nr 10 (tl.). 
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Almistaridtt 15671  ock 1568 2  j Almistaryd 1572 3  j 
Almisteredh 1606 4  j Almisträte 1629 ; Almissträte 16346. 

Almust-: Almustaredh 1587 7; Almustared 15898,1590 3, 159110, 
160011; Almustarid(h) 160012, 160913; Almustered 1618". 

Almost-: Almostaredh 161814; Almostareedh 162014. 
Alnu(n)st-: Alnustared 1591', 159416; Alnnustered 1600"; 

Alnundstad 1609 18  j Alnustredh 1610 12  j Alnnusterid 1615243. 
Allmäns- : Allmenssered 16656; Ahl(1)menssered 16706; Al- 

menstered 16756  o. s. v. 

Kam.-Ark., Västg. handl. 1567 nr 17 (mt.). 
Kam.-Ark., Västg. hand!. 1568 nr 4 (nit.). 
Kam.-Ark., Västg. hand!. 1572 nr 5 (tl.). 
Kam.-Ark., Västg. handl. 1606 nr 14 (jb.). 

6) Kam.-Ark., Västg. hand!. 1629 nr 17 (jb.). 
Kam.-Ark., jb. 
Kam.-Ark., Västg. hand!. 1587 nr 13 (t1.). 
Kam.-Ark., Västg. handl. 1589 nr 8 (jb. ock tl.). 

6) Kam.-Ark., Västg. handl. 1590 nr 7 (jb. ock tl.). I jb. synes 
namnet vara skrivet med en stapel för mycket i förbindelsen -mu-. I 
Ortn. Älvsb. 1. läses Alnunstared. I tl. förekommer namnet tvänne 
gånger, första gången med en något otydlig sista stapel i u. Det har 
därför i Ortn. Älvsb. 1. lästs Alnustared. Andra gången namnet före-
kommer i denna tl., står dock tydligt Almustared. 

Kam.-Ark., Västg. handl. 1591 nr 7 (t1.). Namnet förekommer 
i tl. tvänne gånger, första gången så skrivet, att det kan läsas Alnustared, 
andra gången fullt tydligt skrivet Almustared. 

Kam.-Ark., Västg. handl. 1600 nr 17 (jälpgärdslängd för år 
1599). Möjligen står Almustered. 

Kam.-Ark., Västg. hand!. 1600 nr 4 (fl.). 
Kam.-Ark., Västg. hand!. 1609 nr 5 (fl.), 1618 nr 3 (jb). 
Kam.-Ark., Västg. handl: 1618 nr 3 (fl.), 1620 nr 9 (jb.). 

16) Kam.-Ark., Västg. hand!. 1591 nr 7 (jb.). 
Kam.-Ark., Västg. hand!. 1594 nr 3 (jb.). 
Kam.-Ark., Västg. hand]. 1600 nr 4 (jb. ock jälpgärdslängd). 

Tredje stavelsens e är ej fullt tydligt i jb. I jälpgärdslängden är hela den 
del av ordet, som följer på t, skriven med förkortning, som dock givet 
torde få upplösas till likhet med jb., då båda handlingarna äro skrivna 
av samma hand. I Ortn. Älvsb. 1. läses Alnunstered. I såväl jb. som 
jälpskattelängden står dock u-slängen avgjort över bokstaven närmast 
före s. 

Kam.-Ark., Västg. hand!. 1609 nr 6 (jb.). 
Kam.-Ark., Västg. hand!. 1610 nr 8 (jb.). 
Kam.-Ark. 1615 nr 7 (fl.). Namnet förekommer två gånger, 

första gången otydligt, möjligen Alnnustrid. 
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Granskar man närmare detta material, skall man finna, att 
den mer än vanligt starka variabiliteten hos detta namn är 
väsentligen begränsad till andra stavelsen, under det ordets 
byggnad för övrigt visar en i jämförelse med denna stavelse 
anmärkningsvärd fasthet. De variationer, som förekomma utan-
för andra stavelsen, äro för uppfattningen av ordets ursprungliga 
utseende betydelselösa, åtminstone i det närmaste. Där de visa 
någon starkare avvikelse från förhärskande tradition, är avvikelsen 
lätt genomskådad. Så har ordslutet i den från åren 1629-1634 
anförda formen •Almis(s)träte ögonskenligen uppstått genom fel-
läsning av *Almisträdt, som självt uppstått ur *Almistredt. 
-redt är en i ifrågavarande urkunder vanlig form för -red, ock 
jämför man exempelvis i 1629 års jordebok Almisträte med 
Sibbaredt, kan man iakttaga, hur mycket -dt ock -te i denna 
handstil kunna närma sig varandra. 

Till de fasta dragen av skrifttraditionens form av namnet 
Almesträ hör, att -red, som tydligen av begynnelsen utgjort 
namnets sista sammansättningsled, konstant föregås av e eller 
a, samt att detta e eller a i sin ordning konstant föregås av t. 
I alla skriftformer, som äro äldre än det från år 1665 anförda 
Allmenssered, står t genomgående mellan s ock (a)r, (e)r; e eller 
a uppträder likaledes genomgående i alla former, som äro äldre än 
det från år 1610 anförda Alnustredh (bortsett från det uppenbart 
folketymologiskt ombildade eller felskrivna Alnundstad 1609). När 
e eller a framför r under förra hälften av 1600-talet ofta saknas i 
former som Almestre 1635, Almestra 1637 o. s. v., så beror voka-
lens tidvisa försvinnande ur skrifttraditionen uppenbarligen på 
anslutning till dialektformen. Almestre ock Almestra (som natur-
ligtvis uppstått genom skrivfel ur Almesträ) äro ju så gott som 
identiska med den ännu levande dialektformen Almesträ. Av 
skrifttraditionen får man därför omedelbart det intrycket, att 
såväl det före r gående e eller a som det före e eller a 
gående t höra till de ursprungliga beståndsdelarna i namnet, 
varvid vokalen synes ha utgjort »bindevokal» mellan den tydligt 
urskiljbara sista sammansättningsleden -red ock den ej omedel-
bart urskiljbara föregående sammansättningsleden, vars stam 
emellertid synes ha slutat på -t. 

Kommittén antar däremot, såsom ovan nämndes, att såväl 
vokalen som t äro oursprungliga, uppkomna genom inskott mellan 
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s ock r. Kommitténs mening synes vara den, att dessa inskott 
egt rum inom var sin parallella utveckling, så att t inskjutits 
under den utveckling, varigenom den dialektala formen uppstått: 
*Allmängsred ---> *Allmänsred —> *Almäsred---> Almesträ (med an-
slutning till ordet trä). Å andra sidan skulle e inskjutits under 
utvecklingen *Allmängsred —> *Allmänsred —> Allmänsered. 
Detta kommitténs antagande lemnar, så vitt jag kan se, det 
förhållandet ganska oförklarat, att e eller a i alla äldre skrift-
former med sådan konsekvens uppträder mellan t ock r. 

Kommitténs uppfattning synes mig även på en annan punkt 
komma i strid med skrifttraditionens vittnesbörd. Till de kon-
stanta dragen inom den äldre skrifttraditionen hör nämligen, 
utom den genomgående tillvaron av t ock av det på t föl-
jande e eller a, även en genomgående frånvaro av det n ng, 
som kommittén antagit skola tillhöra andra stavelsens ursprung-
liga beståndsdelar. Ej tidigare än i den från år 1665. stammande 
formen Allmenssered är ett sådant n uppvisat, som skull° kunna 
motsvara kommitténs uppfattning. I så gott som alla tidigare skrift-
former har andra stavelsen följande byggnad: m (någon gång n) 
+ variabel vokal + s + t.1  Under dylika förhållanden synes det 
mig förefinnas en till visshet gränsande sannolikhet för att någon 
form Allmäns(e)red el. dyl. icke tillhört det levande språkbruket 
under den före år 1665 liggande tidsrymd, som skrifttraditionen 
omfattar. Men när n saknades såväl i skrifttraditionen som i 
dialekten — vars nuvarande form Almesträ vi ju sett tillfälligt-
vis skymta i urkunder från förra hälften av 1600-talet — var-
ifrån kom då det n, som år 1665 visar sig i jordebokens 
Allmenssered? Antoge man, att den framkallande orsaken 
här liksom vid så många andra namnändringar legat i god-
tycke eller kanske rent av förbiseende hos den, som först satt 
den nya formen i omlopp, så låge i ett sådant antagande ingen-
ting oerhört. Detta namn, som allt ifrån sitt första fram- 

1) Ett undantag, som måste anses betydelselöst, utgöres av den 
från år 1609 anförda formen Alnundstad. De övriga fall, vari kom-
mitten ansett n föreligga omedelbart före st, torde bero på felläsning 
(jfr ovan). Härmed vill jag naturligtvis ej påstå, att kommittén vid 
uppställandet av sin etymologi fäst något avseende vid dessa fall, i 
vilka andra stavelsen, enligt kommitténs läsning, fått den från det 
postulerade äldre -mäns- mycket avvikande formen -nnst- eller -minst-. 
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trädande visat en, så påfallande brist på stadga, har gång efter 
annan undergått likadana eller än värre omstöpningar. Folk-
etymologisk anslutning till ordet allmän torde ej vara' utesluten 
trots stavningen Ahl(1)menssered, som ju kan utgöra en kom-
promiss mellan associationen med ordet allmän å ena sidan ock 
den under närmast föregående tid brukliga skriftformen Ahl-
mestered å den andra. 

Om nu utgångsformen för namnet Almesträ icke, såsom 
kommittén antagit, har utgjorts av den postulerade formen *A1-
Mängsred, så återstår att söka ett positivt svar på frågan om 
namnets ursprungliga form ock betydelse. 

Följa vi i genomgående kronologisk ordning de växlande 
skriftformerna från de älsta källornas tid fram till tiden för in-
förandet av den nya formen Allmenssered, ter sig förhåll-
landet mellan de olika varianterna på i huvudsak följande sätt. 

Under en tid av omkring 40 år närmast före år 1665 finna 
vi uteslutande en grupp av tydligen nära samhörande namn-
former, som skulle kunna normaliseras till Almestered, Almist(e)-
red, Almestre, Almesträ. Såsom ovan framhållits, representera 
de tvänne sistnämnda dialektformen, gent emot vilken den först-
nämnda tydligen utgör tidens förhärskande riksspråksform. 

Under en omedelbart föregående, ungefär lika lång period, 
från 1580- till 1620-talet, råder en långt mer djupgående osäker-
het i namnets form, huvudsakligen inom den andra stavelsen. 
Mäst avvikande från den form, vi lärt känna som normalform 
under tiden 1620-1660-talet, nämligen Almestered, äro sådana 
former som Alnustared o. dyl., uppträdande från 1590-talet till 
omkring är 1610. Tvivelsutan har denna variant uppstått genom 
felläsning ur Almustared, som samtidigt förekommer, med något 
tidigare början, nämligen från 1580-talet till omkring år 1610. 
Man kan törhända t. o. m. utpeka själva den yttersta källan 
för felläsningen Aln(n)ustared för Almustared, nämligen 1590 
års jordebok 1. Under ifrågavarande tid synes Almustared ha 
varit den förhärskande normalformen i de kamerala räken-
skaperna, ej blott i det fall att de skrevos i Kammaren: den 
förekommer även i till Kammaren insända, i orten skrivna hand- 

1) Jfr s. 152 not 9. 
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lingarl, dock mindre förhärskande än i de förstnämnda. När 
formen Almestared el. dyl. under denna tid anträffas, är det före-
trädesvis 'i någon i orten upprättad, gentemot de kamerala räken-
skapernas skrifttradition självständig handling2. Den återstående 
huvudvarianten Almastared är liksom Almestared under denna 
tid sällsynt. Almostared 1618-1620 är väl en felläsning därav. 

Under den tid, som föregår första uppträdandet av formen 
Almustaredh (1587), konkurrera former, som kunna normaliseras 
till Almasterld, Almesterid, Almisterid. Av dessa former låta 
sig de, som i andra stavelsen ha -mest- eller -mist-, utan 
svårighet förena såväl med varandra som med den under större 
delen av 1600-talet förhärskande skriftformen ock med vår tids 
dialektform. Skola de former, som ha -mest-, sålunda förenas 
med de former, som ha -mist-, får man antaga, att den ur-
sprungligare lydelsen varit -mist-, varvid i, enligt en i dialekten 
vanlig ljudövergång, blivit e. 

Såväl i förhållande till Almasterid, som förekommer alltifrån, 
namnets första uppträdande i skrift 1540 till omkring 1615, som 
i förhållande till Almesterid, Almest(e)re(d), som förekommer i 
skrift från 1566 till 1711 ock som kan anses fortsättas av den ännu 
levande dialektformen Almesträ, är givetvis den kortlivade formen 
Almustered mindervärdig. Den torde knappast kunna uppfattas 
annorlunda än som en namnförvrängning. Uppkomstsättet kan 
lätt tänkas ha varit skrivfel (t. ex. u för ii eller a — i räken-
skaperna från denna tid förekommer a stundom skrivet med ett 
nästan fristående tvärstreck upptill, som i viss mån kan närma 
sig utseendet av en u-släng). 

Förhållandet mellan Almastered ock Almestered kan synas 
något svårare att avgöra. Strävan att under ett gemensamt 
etymon förena dessa båda huvudvarianter med varandra ock på 

1609 års tiondelängd (Kam.-Ark., Västg. handl. 1609 nr 6), som 
är insänd av pastor loci, har två gånger formen Almustarid o. s. v. 

Hionelagz Lenngdh alf Per JacobBons Befaling för sista therminn 
1610, som är skriven i orten ock försedd med pastors sigill, har tyd-
ligt formen Almestared; Hionnelagz Lenngd aff Giäsene . . . Herrader 
then förste termin 1610, som synes vara upprättad av »Rennteskrifuaren» 
Hans Persson ock i det hela företer ett med de i Kammaren förda 
räkenskaperna mer överensstämmande skick, har Almastaredh eller Al-
mustaredh. I samma års jordebok står otvetydigt Alnustredh (Kam.-
Ark., Västg. handl. 1610 nr 8). 
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samma gång med den senare skriftformen Allmänsered har 
tydligen varit vad som väglett kommittén vid uppställandet av 
formen *Allmängsred som utgångsform. Kommittén åberopar, 
att ordet allmänning i Västgötalagen finns i formen allmanning. 
Då även formen Allmingen finnes av ett i Nårunga socken av 
samma härad förekommande gårdsnamn Allmänningen, till 
vilket namn kommittén också hänvisar, så synas tillika variant-
formen Almisterid kunna vinna en med de ovannämnda huvud-
varianterna gemensam förklaringsmöjlighet genom kommitténs 
etymologi. På denna väg torde emellertid de olika varianterna 
icke stå att förena, även om den sällsynta biformen almanni(n)ger 
till det ytterst vanliga almeenninger värkligen tillhört levande 
språkbruk, vilket ej synes mig alldeles visst'. Därtill synas 
de hinder mot kommitténs etymologi, som skrifttraditionen vid 
närmare undersökning visar sig innebära, vara alltför stora. 
Någon annan antaglig möjlighet till gemensam etymologi för 
varianterna Almasterid ock Almesterid (Almisterid) finner jag 
ej. Emedan formen Almesterid genom skrifttraditionens be-
skaffenhet i det hela ock genom dialektformen synes mig otve-
tydigt styrkt som en äkta form av namnet, ledes jag till att 
betrakta Almasterid som en icke äkta namnform, ock jag finner 
ej tvingande anledning att rygga tillbaka för denna konsekvens, 
trots det förhållandet att Almasterid under de första 25 år, 
som skrifttraditionen omfattar, synes vara enarådande2. Antalet 
från denna tid bevarade skriftformer av detta namn är så litet, 
att frånvaron intill år 1566, resp. 1567, av namnformerna Al-
mesterid ock Almisterid ej synes kunna tillmätas synnerligen 
stor betydelse. Å andra sidan kan förekomsten av varianten 
Almasterid icke reduceras till tillfälliga misstag, begångna av 
för orten främmande avskrivare. 1564 års tiondelängd, i vilken 
fullt tydligt läses den förkortade formen almaste:, är skriven 

i) Formen förklaras som analogibildning efter man (ock almanna) 
hos Noreen Altschw. Gr. § 389 anm. 2 ock Kock Sv. Ljudhist. I, 
§ 308. På åtminstone ett av de tvänne ställen, där formen förekommer 
i äldre Västgötalagen (Torell:mer Bolkaar 13: 4, Collin-Schlyters edition, 
s. 48), kan det synas ligga nära till hands att uppfatta den som skriv-
fel, då almannigs i de närmaste raderna två gånger följes av al-
maennigs. 

2) Bortsett från det ovan s. 151 not 5 nämnda ovissa förhållandet. 
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med egen hand av »tordo ione pastor tyi oodh»1, ock Skara stifts 
kyrkliga jordebok, som år 1540 upprättades i Skara under led-
ning av biskop Sven Jacobi, »den grundlige kännaren av stiftets 
alla ecklesiastika hemman ock äldre handlingar»2, har, likaledes 
fullt tydligt, formen Almasterid. I namnets senare historia ha 
vi sett exempel på hur namnändringar, som torde berott på 
misstag eller t. o. m. rena skrivfel, kunnat under stundom ganska 
långa tider hålla sig ock även vinna burskap bland sådana, 
som på nära håll känt till orten3. Det vill synas, som om man 
stundom något för mycket droge sig för att räkna med möjlig-
heten av liknande förhållanden, när det gäller de älsta till vår 
tid bevarade skriftformerna av ett namn. Vad föreliggande fall 
beträffar, så må det erkännas förefalla något egendomligt att 
föreställa sig en sådan originalurkund som den, vari formen 
Almasterid första gången förekommer, såsom urkälla till en falsk 
namnform. De omständigheter, som för övrigt äro kända ifråga 
om namnet, peka dock i den riktningen, att så är förhållandet, 
ock då synes det mig, som om en ännu större auktoritet skulle 
erfordras för att jäva dessa omständigheters samfällda vittnesbörd. 

Om nu föregående undersökning får anses ha givit till re-
sultat, att namnets ursprungliga form bör anses ha varit Al-
mistarid, så återstår ännu frågan om ursprunget till det Almista-, 
som här uppträder som första sammansättningsled i förening 
med -rid som senare led. 

På skilda håll i landet förekomma ortnamn, som synas 
innehålla ett eller flera ord mist eller mister, såsom Misten 
ock Mistmark(en) i Skaraborgs län, Misteröd i Göteborgs län, 
Misteräng i Örebro län, Misterfall i Linköpings län, Mistekärr 
ock mistermåia i Kalmar län, Misterhult flerstädes i Kalmar, 
Kronobärgs ock Kristianstads län, Mista i Stockholms ock 
Västerås län, varjämte även förekommer ett mesta inom Västerås, 
Kopparbärgs ock Nyköpings län, vilket kan tänkas stå i samma 
förhållande till Mista som Almestered till Almistered. Då 

Jfr s. 151 not 7. 
F. ödberg i förordet till Skara stifts kyrkliga jordebok af år 

1540, utgiven av Västergötlands fornminnesförening, Sthlm 1899 (så-
som tilläggshäften till föreningens tidskrift), 

Jfr exempelvis s. 156 not 1. 
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emellertid de svenska namn, som sålunda kunna synas inne-
hålla ett mist eller mister, ännu ej blivit närmare undersökta, 
torde det för närvarande ej lätteligen låta sig göra att i fråga 
om här möjligen föreliggande ord komma längre än till en för-
slagsmening. En sådan har redan framställts av HELLQUIST, 
som för sjönamnen mistersjön i Småland ock Misteln i Söder-
manland, för sockennamnet Misterhult i Småland rn. m. för-
modar sammanhang med »sv. dial. mist m. o. f. 'dimma', no. 
mist(r), flis]. mistur, ags. mist» samt, vad namnet Mistersjön 
beträffar, såsom närmaste ursprung antar ett ånamn *Mistra, 
vad åter Misterhult beträffar, ett ånamn *Mist, gen. Mistar.1  
Samma etymologiska anknytning föreslås hos RYGH för det 
norska ånanmet Mistra i Rendalen samt för det på tvänne håll, i 
Revue ock i Nordfolden-Kjerringe, förekommande fjordnamnet 
Mistfjorden. Fjordnamnet har på sistnämnda ort i dagligt tal for-
men Masten eller mossfjordens. Äldre skriftformer av namnet 
på den vid denna fjord belägna, efter densamma tydligen upp-
kallade gården Misten, i dialekten kallad Mösten eller Mössen, 
visa, att den ursprungliga formen värkligen är Misten ock att 
alltså här i dialekten en utveckling Misten --> Mysten Mösten 
föreligger, en utveckling vartill motsvarigheter finnas på en 
mängd skilda håll inom de nordiska språkens område, ehuru 
denna övergång i 	y (-> ö) kanske ingenstädes förekommer 
klart begränsad, vare sig med avseende på sitt uppträdande 
inom ordförrådet eller med avseende på sin geografiska utbred-
nings. Även av appellativet mist(r) 'dimma' förekomma former 

Sv. landsm. XX. 1, s. 403; 6, s. 14. 
Rygh Norske Elvenavne, s. 160; No. Gaardn. XVI, s. 247 f. —1 

Norske Fjordnavne, s. 65 f. (Sproglig-historiske Studier tilegnede prof. 
C. R. Unger, Krist. 1893) sammanställas denämnda norska namnen med 
vissa andra norska namn av liknande utseende, samt uttalas en förmodan, 
att de alla ursprungligen äro fjordnamn, bildade med en även annars i 
fjordnamn förekommande ändelse -str. Rörande det a. st. nämnda gårds-
namnet Most i Frei Herred (i Aslak Bolts jordebok från tiden 1430-
1440 skrivet af Mynstre) se närmare No. Gaardn. XIII. s. 348; rörande 
det i detta sammanhang även anförda gårdsnamnet Molstre eller Monstre 
se a. a. XI, s. 109. 

2) Jfr om dylikt ö eller y -4- i i fornsvenskan särskilt Kock Sv. 
Ljudh. I, s. 66, 77; om liknande företeelser i svenska dialekter bl. a. 
Grip Sv. landsm. XVIII. 6, s. 45; Kallstenius Sv. landsm. XXI. 1, 
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med ö (y) för i. Från Nordfjord anföres i Ross' Ordbog ~Cr 
(mystr) n. i betydelsen 'solrök' (»maaske noget fugtigere»), mot-
svarande det från Sondfjord anförda, likabetydande mistr n.; 
ock från Romerike anföres det av substantivet bildade värbet 
mystre 'smårägna', motsvarande det från annat håll anförda 
mistral. JAKOBSEN (Etymol. Ordbog over det norrone sprog på 
Shetland) sammanställer med det nyssnämnda norska ~Vi' 
(mystr) shetländskt most 'bet, tågelignende damp' etc. 

Man har ansett, att ordet mist(r) vore ett sent lånord i de 
nordiska språken, ock det sätt, varpå ordet mist 'dimma' nu upp-
träder i Sverge, synes avgjort egnat att stödja detta antagande. 
I de svenska dialekterna torde något dylikt ord ej vara allmänt; ja 
det kan synas tvivelaktigt, om mist 'dimma' alls förekommer 
som rent inhemskt dialektord, då det ej blott inom en åtminstone 
mycket stor del av våra dialekter torde vara fullkomligt främ-
mande2, utan även, när det i vårt språk förekommer, synes 
vara företrädesvis ett sjömansuttryck med en åtminstone för 
många ännu förnimbar prägel av lånord. I ordböcker anges det 
också ofta som speciellt sjömansord, dock ej i den ordbok, som, 
tidigast synes ha upptagit ordet, nämligen LINDS »Swänsk och 
Tysk Orda-Bok» 1799, där sv. Mist betecknas som f. ock för-
klaras genom utsättande inom parentes av synonymet »töken». 

s. 146 f. Som ett närliggande norskt exempel kan framhållas, att det 
gamla värbet missa på flera skilda håll i Norge motsvaras av myssa 
ock att likaså ord samhörande med detta värb flerstädes visa y eller 
ö för i (jfr Aas. Ordbog; Ross Ordbog s. 516 o. 966). Exempel på 
samma övergång inom danskt område lemnar Espersen Bornhohnsk Ord-
bog, Indledning, s. 31. 

Med hänsyn till att värbet mistra i Romerike uppträder under 
formen mystre, skulle man måhända kunna våga en förmodan, att det 
oförklarade gårdsnamnet Mgsterud i Nes i Romerike (Rygh No. Gaardn. 
II, s. 351) möjligen närmast kommit av ett "Misterud ock sammanhänger 
med det ovannämnda appellativet mist samt med de norska namn, som 
synts innehålla detta ord. RY011 a. st. skiljer Mysterud från gårds- 
namnen Mogster 	Myster) i Austevold ock Myster. i Bruvik, vilka 
namn redan i medeltida källor finnas skrivna med y ock som, a. a. XI, 
s. 249 o. 321, etymologiseras (med frågetecken) såsom förutsättande 
ett 'Myrstr, sammanhängande med svenskt dialektiskt mor(d) 'grus' 
m. m. ock syftande på att jordmånen är sandig. 

Den enda källa jag funnit för mist som svenskt dialektord är 
det ovan anförda yttrandet av HELLQUIST. 
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Men om nu också sjömansordet mist 'dimma, tjocka' torde vara 
lånord i svenskan, så tycks å andra sidan den betydliga utbred-
ningen inom norska dialekter — ej blott i kusttrakter -- av 
mist f., mistr n. samt de självständiga ock långt hunna betydelse-
klyvningar, som där inträtt, avgjort tyda på att mist, mistr av 
gammalt förekommit som inhemskt nordiskt ordl. Som sådant 
kan det väl tänkas ha tidigare haft en vidsträcktare utbredning 
än den nuvarande. 

Ur denna synpunkt synes mig intet hinder möta för att med 
HELLQUIST söka sammanhang mellan svenska ottna-mn ock det 
norska mist(r) 'dimma', för så vitt omständigheterna eljes tala 
för en dylik namnförklaring. 

Med avseende på betydelsen låter sig dock ett sådant namn 
som Almesträ 	Almistarid icke förklara under antagande av 
ett ord mist 'dimma' såsom ingående i andra stavelsen. Snarast 
torde man ha anledning att i namnets förra led Almista- vänta 
en terrängbeteckning. 

Enligt vad kommitténs undersökare inom området meddelat 
mig, är ortens läge sådant, att det under vistelsen på stället 
hos honom framkallade en förmodan om namnets ursprung, en-
ligt vilken det skulle vara sammansatt av al + *mest 'myr' + 
red. Det sålunda här postulerade dialektordet *mest 'myr 
tänkte sig undersökaren såsom på något sätt sammanhängande 
med det från andra håll i Västergötland kända dialektordet most, 
i skrift myst, vilket betyder 'kärrmark, (liten) sumpig äng' el. dyl. 

1) Grimm, D. Wb., Mists  nebel, anger ordet som »ein wort des 
niederdeutschen sprachgebietes: ags., engl. mist . . .; erst spät ins 
nordische als mistr aufgenommen». Härvid hänvisas till Cleasby-Vig-
f ussons ordbok 432 a, , där det i artikeln mistr heter, att mistr är »a 
freq. word in Icel. although not recorded in old writers». Förutsätt-
ningen för detta oinskränkt negativa uttalande om ordets förekomst hos 
gamla författare är väl den i samma ordbok 741 a (under Doku-mystr) 
framställda konjekturen, att poku.-mystr i Mariu-saga 1051 — det 
enda ställe där ordet anträffats i den gamla litteraturen — är »an error 
for -myrkr, for mistr is spelt with i, not y?» Fritzners ordbok där-
emot uppför mistr ock pokumistr med i; Ilwgstad- Torps ordbok upp-
för »Pokumystr (og -mistr? Fritzner)». Även valkyrienamnet Mist 
har uppfattats som betydande 'dimma' ock sammanställts med appellativet 
mistr — så även i Cleasby-Vigfussons ordbok, artikeln Mist. Jfr dock 
häremot Detter-Heinzel Edda II, s. 341. 
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Namnet Almesträ skulle alltså, enligt denna förmodan, ursprung-
ligen ha betytt 'almyrröjningen'. 

Med avseende på formen kan detta most ‹- myst förenas 
med det i Almesträ ingående mest 	mist under förutsättning, 
att i myst samma utveckling i --> y egt rum, som ordet mist 
ock liknande ord uppvisa på vissa håll i Norge. Då dylik 
övergång i --> y (-÷ ö)1, om ock uppträdande blott sporadiskt 
ock nyckfullt samt till sin förekomst inom dialekterna ännu 
ej närmare studerad, är känd från en mängd orter inom skilda 
delar av Sverge, torde det få anses möjligt, att det är denna 
som föreligger även i det västgötska myst, most. Antoge man 
en betydelseövergång från 'dimma' till 'dimuppfylld ort, dim-
alstrande ort, kärr, sumpigt ställe', så kunde även ur betydelsens 
synpunkt det norska mist(r) förbindas med det västgötska myst, 
most. En dylik betydelseövergång är ock för sig lätt tänkbar. 
En analogi erbjuda shetländska ortnamn, i vilka mugg, mogg 
förekommer i betydelsen .'sump, fugtig strxkning (Kenkning)'. 
Den appellativiska grundbetydelsen är här 'fint regn, stovregn, 
tågeregn 2. 

Ortnamnskommittén har uppfattat detta västgötska dialektord 
myst, most såsom »besläktat med mosse och myr»». En liknande 
uppfattning framställes av NOREEN i hans Ordlista över Dalmålet, 
i det vid sidan av Älvdalsmålets myst 'skogbeväxt kärrmark, 
mindre än myr' ställes en konstruerad, riksspråklig uppslagsform 
*myrst, vilket synes antyda, att NOREEN tänkt sig ordet som en 
avledning på -st till myr. En dylik avledning till myr torde ej 
kunna anses antaglig, utan dalm. myst torde i stället vara att direkt 
identifiera med västg. myst, most samt väl även med hall. »möst(?) 
vattenpöl; däld, fylld med vatten»4. Man får väl uppfatta kom-
mitténs ovan anförda ord såsom åsyftande att närmast förbinda 
västg. myst, most med mosse ock först på avlägset håll med 
myr. Uppkomsten av myst 'kärrmark' o. dyl. synes under 

Jfr s. 157 not 1. 
Jakobson Etym. Ordb. artikeln mugg. 
Ortn. Ålvsb. 1. 1V, s. 6, i förklaringen av namnet Björna-

mysten. Andra ortnamn innehållande detta ord inom samma härad 
(Bollebygds) äro Bjorkemyst (s. 3), Buamyst (s. 6), Kårrmyst (s. 16), 
Vannamyst (s. 56). 

Möller, Ordbok öfver halländska landskaps-målet. 
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denna förutsättning kunna tänkas så, att till ett grundord med 
betydelsen 'mossa, musens' bildats en abstraktavledning med 
betydelsen 'egenskapen att vara beväxt med mossa', varur sedan 
uppstått betydelsen 'mossuppfylld ort, myr, sumpmark'. Sist-
nämnda betydelse finns emellertid redan i de germanska forn-
språken vid sidan av betydelsen 'mossa, muscus), så hos fht., 
ags. mos, liksom hos fsv. mus, mos ock mosi, varför betydelse-
utvecklingen kanske snarare borde tänkas vara den, att grund-
ordets betydelse 'sumpmark', hos avledningen motsvarats av be-
tydelsen 'sumpighet', vilken betydelse hos avledningen sedan 
utvecklats tillbaka till sammanfall med grundordets betydelse. 
Dylika betydelseutvecklingar kunna väl tänkas; men så säker, som 
kommitténs uttryckssätt synes ge vid handen, är ej sammanställ-
ningen av västg. myst, most med mosse. Antages denna samman-
ställning, blir myst isolerat, enär från annat håll något myst 
(must): mos, mosi icke är känt. Någon betydelse som stöd för 
kommitténs sammanställning av myst med mosse torde väl 
nämligen knappast kunna tilläggas det ord *must, som kommittén 
— under framhållande av antagandets ovisshet — antagit så 
som utgörande första sammansättningsled i det flertydiga dals-
ländska ortnamnet Mustasäter ock som sammanhängande med 
det västgötska myst, most', ett antagande som sedan i kate-
gorisk form upprepats av SAHLGREN2. 

Namnet Almesträ synas mig på grund av dessa omständigheter 
innebära en anledning att som en beaktansvärd möjlighet antaga 
tillvaron av ett svenskt ord mist f. med betydelsen 'myr' utvecklad 
ur betydelsen 'dimma'. Vilka andra ortnamn som kunna antagas 
innehålla detta ord, är en fråga som det ej synes lämpligt 
att här upptaga. Ej häller synes anledning föreligga att närmare 
ingå på de ytterligare frågor, som kunna uppstå rörande för-
klaringen av mist, mistr. 

Ortn. Älvsb. 1. XV, s. 107. 
Skagershults sockens naturnamn, s. 114. 

11-12/532 Sv. landen?, Geijer. 



Efterskrift. 
I tryckningen har ett uppehåll kommit att inträda mellan 

7:de ock 8:de arken, beroende på att jag velat underkasta ex-
kurserna (arken 8-11) en omarbetning, vilket arbete ej kunnat 
företagas förrän i november ock december d. å. Framställningen 
i arken 1-7, som i september förelåg° färdiga i rentryck, har 
under tiden blivit föråldrad i ett par punkter. Dels har en ny 
del utkommit av såväl »Norske Gaardnavne» som av »Ortnamnen 
i Alvsborgs län», dels ha Ortnamnskommitténs under år 1912 
utförda granskningar av ortnamn å kartor slutförts. De s. 11 
r. 1 f. nämnda medeltalssiffrorna böra nu ändras till »478 sidor» 
samt »2,93 kr.» De s. 15 r. 20 f. nämnda medeltalssiffrorna 
böra nu ändras till »162 sidor» samt »3,44 kr.». Siffran »14 y.» å 
samma sida r. 23 bör nu ändras till »17,4 %». Siffran »60 %» å 
samma sida r. 16 bör nu ändras till »55 %». Till de s. 14 r. 
31 if. meddelade uppgifterna om antalet fullständigt excerperade 
jordeböcker kan läggas, att i den senast utgivna delen av »Ort-
namnen i Alvsborgs län», omfattande Tössbo härad, endast 22 
jordeböcker uppgivas som genomgångna. Detta förhållande torde 
till väsentlig del vara anledning till att häftets omfång är pro-
portionsvis litet. Orden »den till något mer än 2,000 kr. upp-
gående», r. 2 s. 15, böra strykas, varjämte å r. 4 samma sida 
ordet »utförts» bör ändras till »utföres» samt orden »i ett samman-
hang» strykas. Till de s. 22 uppräknade bladen av General-
stabens kartor böra läggas följande, vilkas namn granskats år 
1912: Junsele, Alfta, Bingsjö (östra hälften). Till de samma 
sida uppräknade ekonomiska kartorna böra läggas följande, 
vilkas namn likaledes graffiskats under år 1912: av Västerås län 
(väsentligen) Norrbo ock Over-Tjurbo härader; av M.almöhus län 
Härrestads ock Färs härader, samt av Frosta härad 0. Sallerups, 
Harlösa ock Hammarlunda socknar. Av Malmöhus län återstår 
nu endast en del av Frosta härad (med avseende på arealen 
ungefär fäm sjättedelar av häradet). Vad som återstår av Väst-
manlands län utgör med avseende på arealen ungefär två fånate-
delar av hela länet. 
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Sedan Kungl. Maj:t fattat beslut, att den s. k. 1906 års 
stavning skall fr. o. m. den 1 januari 1913 tillämpas i tryck 
från Kungl. Maj:ts kansli, har rättstavningsfrågan kommit i ett 
annat läge, än förhållandet var, då de s. 95 f. framställda re-
sonemangen, nedskrevos. Med anledning därav vill jag nu till-
lägga något, som dock här endast kan antydas ock som jag 
a. st. alldeles underlät att framhålla, enär jag ansåg frågan 
egentligen kräva en särskild uppsats — nämligen att det i fråga 
om ortnamn i flere fall förefinnes skäl att stanna vid en kon-
servativare stavning än den, som för språkets ordförråd i all-
mänhet blir regel. Vad beträffar de stavningsändringar, vari 
1906 års reform bestod, har det synts mig fördelaktigt, om vid 
genomförandet av ändringen }Iv- till V- vissa undantag i fråga 
om ortnamn finge göras. 

Det stavsätt, som i föreliggande avhandling följts, är det i 
»Svenska landsmål» vanliga. Undantag bilda ortnamn i de fall, 
då de skolat framställas i den form, vari de förekomma på 
kartor, i jordeboken eller i andra urkunder. 

Förkortningar — som här använts i mindre utsträckning än i 
filologiska arbeten är vanligt — torde i allmänhet förstås utan för-
klaring. Dock kan nämnas, att Lst. Ark. betyder Lantmäteri-
styrelsens arkiv, förr kallat Generallantmäterikontorets arkiv; 
Kam.-Ark. betyder Kammararkivet; jb. jordebok (årlig ränta); 
mt. mantalslängd; tl. tiondelängd. 

Innan jag slutar detta arbete, vill jag till redaktören av 
Svenska Landsmål, professor J. A. LUNDELL, hembära min livligt 
kända tacksamhet för allt det, för mig synnerligen värdefulla 
bistånd, han lemnat vid korrekturläsningen. 

Uppsala i december 1912. 
Herman Geijer. 



Notre etude a pour but de contribuer å la solution d'une ques-
tion, qui nous sernble dernander actuellement une attention particuliåre 
dans notre pays. Il s'agit de trouver comment doivent se faire les 
recherches sur les noms de lieu pour repondre le mieux 	deux 
exigences legitimes. En premier lieu, il faut que ces recherches 
donnent des resultats scientifiques ou, du moins, des materiaux dont 
puisse profiter la science dans l'avenir; puis elles doivent servir un but 
pratique, celui de constituer la base d'une revision des formes officiel-
lement employees des noms de lieu. Pour mettre en lumiåre ces 
problåmes, nous .avons fait la critique de la methode qu'a suivie la 
« Commission Royale toponymique », nornmee en 1902, en organisant et 
en dirigeant les recherches faites en differentes provinces, ainsi que des 
projets de changement des noms qu'a presentes cette commission et des 
principes qui font ou ont fait la base de ces projets. Les resultats 
positifs qu'offre notre critique, outre sa portee negative, n'ont ni la 
forme d'un syståme ni la pretention d'epuiser le sujet. 

Le 1" chap. raconte l'origine et le developpement des recherches 
officielles sur les noms de lieu en Suåde. Ces recherches önt été 
organisees dås le debut sur une echelle incomparablement plus large 
que les recherches norvegiennes, qui ont donne la premiåre impulsion 
å l'entreprise suedoise. La Comm. vient d'achever ses recherches pour 
le departement (« län ») d'Älvsborg, qu'elle avait choisi pour champ 
aux .travaux d'experiences censes necessaires avant qu'on fixt defini-
tivernent le programme des travaux de la Comm. Cependant, on n'en a 
encore publie qua les recherches regardant un peu plus que les deux 
tiers des cantons (« härad »). Les 2109 pages imprimees jusqu'ici repre-
centent environ le moitie du volume complet. En merne temps, on a 
revise les noms de lieu de la vieille matrice des bien-fonds (« jordebok »). 
A mesure qua le travail a avance, la Comm. a envoyé au «Kammar-. 
kollegium» (l'anoienne Chambre des finances, charge() aujourd'hui entre 
autres fonctions de fixer les noms des bien-fonds registres dans la 
matrice) des projets de changements, sur lesquels la Chambre a decide 
apres avoir consulte les proprietaires fonciers. En outre, on a commence 
des recherches dans les departements d'örebro et de Värmland. Un 
plan complet avec revaluation des frais qu'exigerait l'extension du 
travail sur le pays tout entier, n'a pas encore ete dresse. Toutefois, il 
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est evident quo co travail, s'il avance aussi lenternent quo jusqu'ici 
s'etendra sur plusieurs generations et qu'il ne sera acheve que longtemps 
apres la nouvelle matrice, commencee en 1909 (e jordregister » qui n'est 
pas un cadastre moderne). Done, pour la plus grande partie du pays, 
celle-ci gardera les noms de rancienne matrice, parmi lesquels se trouvent 
beaucoup d'incorrections et d'inconsequences. A la charge de reviser 
les noms de lieu de la matrice, la Cotnm. a joint — depuis rannee 
1905 — celle de reviser les noms des cartes publiees par le bureau 
topographique de rEtat-major et par rAdministration de la carte eco-
nomique du Royaume. 

Le 28  chap. fait la critique des recherches qui doivent servir 
de base å la revision des noms de lien des cartes. On a voulu — 
semble-t-il — reduire ces recherches jusqu'å ne visor qu'au but pratique 
le plus proche, å roppose de la methode tres minutieuse, qu'on avait 
appliquee aux recherches anterieures, dont le but etait de servir de base 
å la revision des noms de la matrice. Les recherches qui se rapportent aux 
noms des cartes (et qui presentent de grandes inegalites quant au temps 
requis et å d'autres egards) se sont bornees pour une grande partie 
å la simple notation de la prononciation dialectale des noms. Majs les 
recherches de cette espece ne suffisent pas, et dejå pour atteindre le but 
pratique dont il s'agit tont d'abord, il faut d'une part organiser, sur place, 
des recherches plus variees et plus detaillees et d'autre part les combiner 
avec des recherches historiques, sur les documents. Enfin il faudrait 
reunir dans des arehives ces materiaux qui pourraient, å l'avenir encore, 
rendre d'importants services aux travaux scientifiques et pratiques. 

Dans le 3' chap., en examinant nombre de cas particuliers, nous 
discutons les changements qu'a proposes la Comm., en s'appuyant sur 
les materiaux recueillis. Le point de depart pritnitif de la Comm. 
suppose une reforme assez radicale. Cela s'explique par les exigences 
de la Comm., visant å une conformite parfaite aux regles de la gram-
maire du suedois littéraire (€ riksspråket ») et qui ne tiennent pas toujours 
compte de la nature partieuliåre des noms. Ces exigences ont ete, au com-
mencement surtout, d'une scrupulosite trop abstraite. D'autre part, dås 
le debut, la Comm. a fait des concessions considerables å d'autres points 
de vue, concessions qui, peu å peu, sent devenues toujours plus grandes, 
sans quo, pourtant, on ait soumis les principes å la revision desirable. La 
28  partie du chap. fournit des informations statistiques sur la frequence 
variable des cas oé la Comm. a propose des changements. Dans la 3e 
partie sont cites les cas assez frequents ah ron a propose des changements 
peu heureux, causes par rignorance des circonstances å considerer. On 
y trouve aussi des exemples assez nombreux d'inconsequences quo con-
tiennent les projets de la Comm. et dont la plupart sont dues å certains 
defauts d'organisation mentionnes plus haut. Dans la 4' partie de ce 
chap., il est question de la fagon dont le bureau topographique de 
rfitat-major et rAdministration de la carte economique, ont utilise les listes 
de noms fournies par la Comm. Il est vrai quo quelques-uns des defauts 
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de ces listes ont ete corriges par le bureau, majs ces amendements ne 
touchent que la rninorite des cas, et, faute de la collaboration necessaire, 
de nouveaux rnalentendus et des inconsequences se sent glisses dans la 
redaction definitive. Done le procede actuel n'est pas satisfaisant et co 
qu'on a gagne par quelques corrections est contrebalance par divers.  
inconvenients. Pour des raisons pratiques, la carte ne peut partout 
garder les formes de la matrice, majs presente par Ml par lå des 
derogations. Il depend toujours de la redaction de la carte quelles 
sont ces derogations. Enfin, dans la 5e  partie du chap., on discute les 
relations entre les anciens noms et les nouveaux. Les noms anciens 
devraient are conserves en plus de cas qu'ils ne le sont par l'organi-
sation actuelle. La 6' et derniere partie du chap. diseute divers points 
de vue qui pourront faire mieux juger sur la question quels noms sont 
justes ou faux, resp. meilleurs et inferieurs. 

Le chap. 4 pose la question: comment les reeherches doivent-elles 
etre poursuivies å l'avenir? Il serait fort desirable qu'un examen efit 
lien pour constater si les recherches faites en vue des cartes ne pour-
raient etre sans retard reorganisees. A cette reforme se rattache etroite-
ment la question de savoir, si ces mömes recherches ne pourraient servir 
en månne temps de base å la revision la plus necessaire des noms de 
la matrice. 

Quelques noms, cites comme exemples, sent aussi traites å part 
dans des excursions. Le nom de Bornsjon, en Södertörn, est derive 
du mot dial. sued. bor = 'hauteur'. Quelques autres noms de lieu con-
tenant Bom, -bom n ont la meme origine et ne proviennent pas, oomme 
l'a suppose M. Noreen, du vieux-seand. borgund = 'hauteur en terrasse'. 
La 2' excursion donne un apercu statistique des differentes especes 
de changements qui ont ete proposees pour la carte do Hotag et 
explique quelques noms qui se trouvent sur cette feuille. La 3' excursion 
fournit des informations sur l'origine du nom de Malmvikslandet. 
La 4' excursion refute l'explication que presente la Commission d'.Almes- 
trä 	*Almängsred, 'röjningen på allmänningen' = terre communale 
defrichee. Le nom est rattache au mot mist, contenu dans plusieurs 
noms de lieu suedois, probablement congenere du mot norv. mist(r) 
'brouillard' etc. et  du mot dial. sned. myst 'marais'. 
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