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Förord.
Den moderna svenska ortnamnsforskningens födelseår är enligt min mening år 1869, då 0. R. BELLANDERS för sin tid förträffliga arbete »Anteckningar om Westmanlands härader» utkom
av trycket. Ej nog med att BELLANDER för namnens förklarande
begagnar sig av vidlyftiga beläggsamlingar, fornspråken ock
dialekterna; han har även gjort sammanställningar av territoriella
ortnamn med samma senare led ock dragit upp regler för de
olika namnkategoriernas bildningssätt. Han påpekar t. ex., att
namnen på -sta i regel innehålla personnamn ock att namnen
på -by som förra led vanligen innehålla namn på naturföremål
eller genom mänskoåtgärd åstadkommet föremål, men däremot ,
sällan personnamn o. s. v. Fyra år därefter utkom J. G. L.
BERGSTRÖMS »De nominibus locorum Sudermannim», som år 1875
utgavs i omarbetat ock tillökat skick på svenska såsom gradualavhandling i Uppsala. Det till volymen obetydliga arbetet
(IV + 32 sidor) är för sin tid ett ganska gott värk, utfört efter
moderna språkvetenskapliga metoder. BERGSTRÖM drager även
naturnamnen in under debatt.
På betydligt lägre vetenskaplig nivå står AXEL FALKMANS
Ortnamnen i Skåne», Lund 1877, ett arbete vars förtjänster så
gott som uteslutande ligga i de vidlyftiga ock, så vitt jag
kunnat kontrollera, noggrant gjorda materialsamlingarna.
Dessa arbeten fingo ytterligare några efterföljare, av vilka
MODINS »Härjedalens ortnamn ock bygdesägner»1 är den ojämförligt mäst betydande.
Den ortnamnsforskning, jag ovan redogjort för, har varit
av vad jag vill kalla geografisk natur. Med andra ord: de
ovan nämnda forskarna ha undersökt ock behandlat ortnamnen
inom ett visst bestämt geografiskt område.
Den jämförande ortnamnsforskningens älsta i modern mening vetenskapliga dokument är M. F. LUNDGRENS ypperliga bok
1) Sv. Landsm. XIX: 2, Sthm 1902 (ny uppl. 1911).
1-120961 Sv. landsmål. Sahlgren.

2

SAHLGREN, SKAGERSHELTS SOCKENS NATURNAMN.

»Språkliga intyg om hednisk gudatro i Sverige», som utkom år
1878. Bland dess efterföljare äro endast några smärre uppsatser
av NOREEN1 samt E. HELLQUISTS arbeten »Svenska sjönamn» 1903
—06 ock »Svenska ortnamn på -inge» 1904 av något större värde.
I stort sett hade den geografiska ortnamnsforskningen alltsedan 1870-talet legat nere. Den låg nästan i fullständig stiltje,
då år 1902 k. ortnamnskommittén tillsattes ock därigenom denna
forskningsgren åter fick vind i seglen.
Här är ej platsen att framhålla kommitténs arbeten ock den
oöverskådliga betydelse, de ha för nordisk språkforskning. Jag
vill blott påpeka, att kommittén genom sina noggranna ortundersökningar ock excerptsamlingar ur tryckta ock otryckta
böcker ock handlingar fört ortnamnsforskningen in på en
ny väg.
Detta har gjort, att fordringarna på en modern specialundersökning över svenska ortnamn i hög grad stigit. För att
fylla dessa skärpta krav har det för senare forskare blivit nödvändigt att så mycket som möjligt minska undersökningsområdets storlek. Före ortnamnskommitténs tillsättande ansåg
sig en forskare kompetent att behandla ortnamnen i ett helt
landskap. NORRBY, den förste geografiska ortnamnsskildraren
efter 1902, nöjde sig i sin gradualavhandling »Ydre härads
gårdnamn», Sthm 1905, med ett härad. Jag har emellertid hört
den meningen framställas, att hans i sin helhet förtjänstfulla
arbete dock är något ojämnt i det avseendet, att de trakter, som
ligga närmast kring hans hem Olstorp i V. Ryd, fått en säkrare
behandling än de mera avlägsna delarna av Ydre härad.
Min egen erfarenhet har även givit som resultat, att en
ensam forskare näppeligen hinner för ett gradualprov behandla
ett helt härad. Att NORRBY i det stora hela taget lyckats väl,
beror i väsentlig grad på de förträffliga förarbeten, som gjorts
av L. F. RÄÄF i hans mästerliga ock uttömmande »Beskrifning
öfver Ydre härad», I—V, 1856-1875. Som inga dylika jälpmedel stått till mitt förfogande för Närkes vidkommande, har
jag måst begränsa området för min undersökning till en socken,
ock jag har då naturligtvis valt min hemsocken Skagershult,
där jag varit bosatt sedan år 1892, under den tid jag ej varit
upptagen av skol- ock universitetsstudier m. m. Detta område
— 1,274 kv.-mil stort — har visat sig vara mödosamt nog att
systematiskt undersöka. Mera kunde jag dock ej gärna geografiskt begränsa planen för min undersökning. I en socken
utan bybebyggelse är det så gott som omöjligt att finna någon
vare sig yttre eller inre enhet, som kunde normera en sådan
1) Märk särskilt ›Sverges ortnamn. En översikt.» i Gleerupska
bibl. Geogr. I.
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begränsning. Ett enda hemman kan i denna trakt av landet ej
lämna nog material för en avhandling.
Redan under min skoltid började jag göra folkloristiska ock
dialektala uppteckningar i min hemort. Väckelsen fick jag naturligtvis från skrifter av mina landsmän, de duktiga bygdeforskarna HOFBERG ock DJURRLOU. Dessa första försök ha naturligt nog obetydligt värde från vetenskaplig synpunkt, men för
min utbildning ha de haft rätt stor betydelse. Genom att jag
tidigt haft mina ögon öppna för dylika spörsmål har jag givetvis
ej kunnat undgå att göra en del för mina senare ortnamnsstudier
viktiga iakttagelser ock reflexioner.
År 1904 resulterade mina gamla intressen för dialektstudier
i en undersökning av Skagershults sockens bygdemål, utförd på
uppdrag av Södermanlands-Närkes landsmålsförenings styrelse.
Som jag senare funnit åtskilliga brister i denna lilla studie,
gjorde jag år 1906 dialekten i min hemsocken till föremål för
en ny, mera systematisk undersökning, som jag även sedan begagnat varje tillfälle att komplettera ock korrigera. Min värdefullaste ock mäst intelligente meddelare har alltsedan 1905 varit
f. d. skogvaktaren JAN PETTER FORSBERG, född i Råtorp i
Skagershult d. 21 nov. 1830. För alla de viktiga upplysningar
om socknens dialekt ock ortförhållanden under gången ock närvarande tid, jag av honom ock av andra mina sockenbor erhållit, ber jag härmed att få uttrycka mitt förbindliga tack.
På hösten år 1905 fick jag av prof. NOREEN i uppdrag att
för ortnamnskommitténs räkning »i fältet» u»dersöka ortnamnen
i Bäcke, Odskölts, Steneby, Tisselskogs, Artemarks, Laxarby
ock Vårviks sur i Vedb hd, Dalsland. Omedelbart efter dessa
undersökningars fullföljande började jag söka väcka intresse för
anställandet av ortnamnsundersökningar i •mitt hemlandskap
Närke. Tack vare tillmötesgående från ortnamnskommittén samt
den omständigheten, att jag lyckats intressera inflytelserika personer inom Orebro län, bl. a. landshövding F. DE GEER, som då
var disponent för Hasselfors bruks A.-B. i Skagershult, samt
disponenten C. SAHLIN på Laxå för mina planer, blev projektet
snart en värklighet. Detta hade dock troligen aldrig kunnat
gå, om ej SAHLIN tagit saken under. sina vingars skugga. Förtjänsten av att »Undersökningen av Orebro läns ortnamn» kommit
till stånd ligger till största delen hos honom.
Sommaren 1906 gjorde jag således för kommitténs räkning
ock i överensstämmelse med dess arbetsplan en undersökning i
orten av ortnamnen i Edsbärgs ock Grinastens härader.
Senare har jag gjort liknande undersökningar i Sundbo,
Hardemo, Örebro, Glanshammars ock Fällingsbro härader i Närke
samt tillsammans med prof. NOREEN ock amanuensen i k. kammar-
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kollegium G. HEDIN utfört bearbetningen av ortnamnen i Grimstens, Hardemo ock Sund bo härader.
För min uppfattning av språkvetenskapliga frågor i allmänhet, men särskilt av ortnamnsfrågor, har detta samarbete med
prof. NOREEN varit av genomgripande betydelse. Jag har därigenom kommit in i ortnamnskommitténs metoder ock forskningsresultat, vartill även doc. S. LAMPAS handledning i hög
grad bidragit. Vidare har därvid mitt grammatiska vetande
i väsentlig grad ökats, ock jag har haft tillfälle att få många
funderingar över närkiska ortnamn ställda under sakkunnig ock
välvillig prövning.
Närmaste syftet med min avhandling har varit att genom
en utförlig specialundersökning över en liten del av Närke lägga
en grund för ortnamnskommitténs behandling av landskapet,
som ju av lättförklarliga skäl ej kan läggas ens jämförelsevis
så bred som min lilla undersökning.
Vad emellertid gårdnamnen beträffar, skulle jag väl knappast kunna ge något utöver de resultat, vartill kommittén min
avhandling förutan skulle komma. Men med naturnamnen är
det ett annat förhållande. Dessa ha ju aldrig fått den kodifiering
som gårdnamnen, ock äldre naturnamnsbelägg kan kommittén
förklarligt nog ej samla i någon större omfattning. En systematisk excerpering av lösa handlingar i härads-, socken- ock
gårdsarkiv tillåter ej kommitténs begränsade anslag.
Naturnamnen fordra vidare i ojämförligt högre grad än
gårdnamnen en intim kontakt med ock ett noggrant studium
av de lokala förhållandena.
Härtill kommer slutligen, att hittils ej en enda svensk
naturnamnsmonografi över ett mindre område blivit
skriven'.
Jag anser således, att jag genom en sådan undersökning
bör mäst kunna gagna kommitténs forskningar.
Mången torde bli förvånad över att finna en del originalhandlingar utgivna som bilagor till en språkvetenskaplig avhandling. Man tycker kanske, att förf. skulle kunnat inskränka
sig till en excerpering av de belägg, som behövdes för framställningen.
Ett namnbelägg lösryckt ur sitt sammanhang säger emellertid ej mycket. Varje handskrift har ju sina egenheter, varje
individ sin dialekt. Genom att publicera det älsta ock viktigaste
1) Jag bortser då från flera förtjänstfulla avhandlingar rörande
svenska ortnamn i Finnland.
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av mitt otryckta material i ostympad form gör jag det möjligt
för läsaren att i varje punkt kontrollera mitt bedömmande av
namnformernas historiska ock fonetiska värde. En felform kan
belysas av analoga felskrivningar i samma dokument. En ensamstående namnform kan genom den språkliga miljö, varur den
är tagen, visas vara en genuin dialektform. Publicerades ett
sådant belägg lösryckt ur sin miljö, kanske det fått gå som en
felskrivning.
Att jag ej kunnat nöja mig med de namnexcerpter, som
gjorts eller göras för ortnamnskommitténs räkning, beror på
planen för min avhandling. Ortnamnskommittén behandlar
ortnamnen i hela vårt land. Mitt lilla arbete avser att • ge
en så noggrann föreställning som möjligt av en enda sockens
naturnamn ock av de natur- ock kulturförhållanden, varur dessa
utgått. Detta gör, att jag på mitt material måste ställa ojämförligt mycket större fordringar såväl vad ålder ock fullständighet som vad trohet mot originalen beträffar.
De namnformer, som utgöra kommitténs viktigaste material
för de territoriella namnen — jag räknar ej med de sparsamma
citaten ur diplomatarier m. m. — äro hämtade ur jordeböcker,
tiondelängder, kyrkböcker ock geografiska kartor. Dessa handlingar äro alla, med undantag av kyrkböckernal, författade av
personer, som varken äro hemma i de respektive orternas dialekt
eller i deras lokala förhållanden. I de flästa fall äro de dessutom
bundna av vissa skrivarevanor. Som ett illustrerande exempel
vill jag nämna, att i ortnamnskommitténs vidlyftiga excerptsamlingar bl. a. ur jordeboksserien 1549-1880 ej finnes ett enda belägg på gårdnamnet Boda (i Skagershults socken) med bortfallet
d. I det nuvarande dialektuttalet behålles d likaledes. En med
dialekten icke förtrogen språkforskare drar kanske därav den
slutsatsen, att namnet Boda (j Bodum 1549 jb) ända sedan det
bildats, i orten uttalats med intervokaliskt dh eller d!
Kommitténs huvudkälla för naturnamnen är kartorna. För
mitt område lämna dessa mycket obetydliga bidrag före slutet
av 1600-talet. Deras namnformer äro — för att härstamma
från för orten mer eller mindre främmande personer — dock
ganska goda.
Vad jag närmast sökt efter har med anledning av ovan
angivna förhållanden varit handlingar innehållande naturnamnsbelägg, som äro äldre än 1700-talet ock skrivna av personer
bosatta i Skagershults socken eller i dess grannskap.
De flästa utgåvor av handskrifter från nysvensk tid lämna
ifråga om noggrannhet mycket övrigt att önska. För att ge en
1) Kyrkböckerna äro dock för unga för att spela någon större roll
såsom källor.

6

SAHLGREN, SKAGERSHULTS SOCKENS NATURNAMN.

föreställning om hur illa det faktiskt i det avseendet är ställt,
vill jag meddela, att jag i andra upplagan av M. WEIBULLS
Handskriftprov 1500-1800, Sthm 1905, i allt 24 foliosidor, vid ett
flyktigt genomläsande anträffat över 20 delvis rätt svårartade feltryck ock felläsningar. S. 5 läses t. ex. förbemelte, skall vara förnämbde. S. 8 står förobligerad, skall vara förobligerat. Skillnaden mellan skrivningarna av ii ok y tycks utgivaren ej ha
observerat. När detta kan hända på det friska trädet, vad skall
icke då kunna väntas på det torra?
Med kännedom om den vårdslöshet, varmed många historici,
som sakna språkvetenskaplig utbildning, utge handskrifter', har
jag nedlagt en speciell omsorg på utgivandet av mina bilagor.
Jag hoppas nämligen, att de även skola kunna gagna den språkvetenskapliga forskningen. 1 intet fall har jag genomläst förlagorna mindre än fyra gånger. Vanligen ligger mellan varje
läsning ett mellanrum av liera dagar.
1) Jfr t. ex. V. FRIESENS yttranden i »Jesu Syrachs bok» s. XXXV,
not 1 om N. SJÖBERGS utgåva av Stockholms stads tänkebok.

KAPITEL I.

Skagershults sockens namn, ålder,
läge ock gränser.
Skagershults socken är belägen i Edsbärgs härad i Västernärke kring sjön Toften, som utgör gränsen mellan Tivedens
ock Kilsbärgens sluttningar. Den gränsar i öster till Tångeråsa,
i söder till Viby ock Ramundeboda socknar i Grimstens härad
samt Finnerödja socken i Vadsbo härad, i väster till Nysunds
ock i norr till Nysunds ock Kvistbro socknar. Tångeråsa, Kvistbro ock Nysunds socknar ligga alla i Edsbärgs härad.
Skagershult är en av Närkes yngsta socknar. Den har
uppkommit genom en på 1600-talet företagen delning av Tångeråsa
socken.
I ett brev av år 1647 d. 10 april förkunnar drottning Kristina, att då en hop av f. d. landshövdingen Melchior Fallkenbergs bönder i Tångeråsa socken bodde så långt ifrån kyrkan,
att de sällan kunde komma i Guds församling tillstädes, ock då
fördenskull M. Fallkenberg hade för avsikt att låta där uppbygga
ett kapell, hade hon av Fallkenberg tillbytt sig hemmanet Spaketorp, beläget strax intill den plats, där kapellet skulle byggas,
vilket hemman hon nu skänkte till prästebol. Till uppehälle
åt de präster, som dit kunde bliva förordnade, skänker hon
dessutom all den kronans tiondespannmål, som utgick av de
torp ock hemman, vilka kunde bli lagda till detta kapell'.
Den Falkenbergska släkten hade genom Karl IX:s brev av
den 7 juni 1603 i ersättning för de gods, som Henrik von Falkenberg förlorat i Liffland, fått hela Tångeråsa socken. 2 Sönerna
i)
2)

Randi. s. 13.
Anreps Åttartaflor I: 770. Roth, Abalienationen, s. 72.
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till denne Falkenberg, Melchior (f. 1597, d. 1651) ock Konrad
(f. 1591, d. 1654), delade godset sinsemellan, så att Melchior fick
den del, som låg väster om Skagershultsmossen, med Bolby till
sätesgård, ock Konrad den östra delen med Trystorp som sätesgård.
Då nu Melchior på sina ägor låter uppbygga ett kapell,
lades naturligen till detta alla honom underlydande hemman
ock torp, d. v. s. den del av Tångeråsa socken, som låg väster
om Skagershultsmossen. Den nybildade socknen får emellertid
ej något eget officiellt namn. Den benämnes länge fortfarande
Tångeråsa, ock i jordeböckerna föras hithörande från Tångeråsa
socken överflyttade hemman ock torp till Tångeråsa ännu vid
1800:talets början. Först med 1805 års jordebok uppträder
Skagershult som officiellt sockennamn.
Emellertid hade redan före Tångeråsa sockens delning den
väster om Skagershultsmossen belägna sockendelen haft ett särskilt namn.
I »fordringar» ock jordeböcker för Tångeråsa sn upptagas
nämligen från år 15531 en del ängar i Skar(t)shult eller Skar(t)zhult. En teg belägen i ängarna kring Svartåns utlopp ur Teen
i nuvarande Kvisbro sn kallas 1558 »Åråsatäg liiggiand[es] vnder
Skarzhultt».
Jordeböckerna uppta emellertid ingen gård eller by med
namnet Skarshult. Detta måste alltså vara ett naturnamn
närmare bestämt namn på en större skog, som legat söder om
Svartåns utlopp ur Teen ock väster om Skagershultsmossen.
Prepositionen under användes förr ofta för att angiva läge strax
invid en större (högt belägen) skog. I ett dokument utfärdat
av häradshövdingen vid Grimstens härads ting i grannsocknen
Viby år 1453 nämnes »Folkabodha, som ligher und er Tiffueden».2
I Grimstens härads dombok år 1656 nämnes »Wredztorp, 1/2
Skattehemman i Wijhy
beläget wijdh Stoore Landzwägen
under Tijwägen.» 3 Ännu 1749 skriver HÅRLEMAN 4: »Öfwer
natten hwilade wi under Kolmården i Wreta Gästgifwaregård.) 5
Medd. fr. Nerikes fornm.-för. I, s. 130 f.
Styffe, Skand. u. unionst., s. 300.
Hand!. s. 23.
Dag-Bok Ö. En .. . Resa År 1749, s. 9.
Belägen i Kila sn, Jönåkers hd, Södinl., strax norr om en skarp
stigning av Kolmården.
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Namnet Skarshult (shifutlt) lever ännu kvar i dialekten
ock betecknar nu socknen Skagershult.
Huru ha nu dessa båda namn Skagershult ock Skarshult
uppkommit? Äro de etymologiskt identiska, eller äro de självständigt bildade? Dessa frågor har jag funnit lämpligt redan
nu söka besvara.
Spörsmålet har redan förut varit berört av HELLQUIST, som
under artikeln Skagern skriver följande,: »Samma namn har
antagligen även burits av den tydligen ganska stora sjö, som
upptagit området rör den nu s. k. Skagershultsmossen i Skagershults sn, Edsbärgs hd, Nke (GS 2 Ö 32), icke synnerligen långt
från sjön Skagern, som dock icke till någon del faller inom
socknen. Skagershults socken är av ganska ungt datum, den
fanns åtminstone ej år 1571.»
I en liten uppsats om »Edsbärgs härads sjönamn»2 har jag
redan bemött detta antagande. Skagershultsmossen 3 är mästadels
3-4 meter djup, ock då den var sjö, är det mycket osannolikt, att
i dess grannskap bott människor, som kunnat lämna sjöns namn
i arv till oss.
Saken är betydligt enklare. Som jag redan nämnt, var
Skagershults socken före 1600-talets mitt en del av Tångeråsa
socken. Enligt all sannolikhet sträckte sig Tångeråsa socken
då ända fram till Skagern. Enligt en ännu i Skagershult
levande tradition hade invånarna i det nuvarande Tångeråsa då
fiskebodar nere vid Skagern. Den stora obebodda skogen, som
de fingo vandra igenom på vägen dit, kallade de Skagershult. 4
Denna tradition tycks vara gammal i orten. År 1666 berättar
Swen Janson i Byffwelstorp (i nuv. Tångeråsa sn), att tagersa socken
av ålder haft tre notakast i Skageren. 5 Troligen går denna
uppgift tillbaka på det notevarp i en älv (Letälven), som i
jordeböckerna 1554, 1555, 1556 uppges tillhöra Tångeråsa sn.
Att socknens gräns den tiden gick fram till Letälven ock Skagern, visas därav, att i nämnda jordeböcker för Tångeråsa sn
Sv. Sjön. s. 534 f.
SV. Landsm. 1908, s. 49.
Om mossens naturförhållanden se V. POST ock SERNANDER »Pflanzenphysiognomische studien auf torfmooren in Närke» 1910, ss. 1-24.
Enl. meddelande av J. G. FORSBERG.
Randi. s. 32.
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upptas ett till Risebärga kloster hörande gods Lötthasunndh
(1554) eller Lötth (1555), som med säkerhet legat vid Letälven,
samt vidare av Grimstens häradsnämds vittnesbörd om Tångeråsa sns södra gräns år 1636.1
Nämnda häradsrättsintyg har visserligen ingen absolut bindande beviskraft. För att fullt klarera en rågångs sträckning
fordrar man naturligtvis intyg från alla eller de flästa intresserade
parterna. Men då Grimstens härad blott sträcker sig till sjön
Gryten, där gränsen fortsätter mellan Vadsbo ock Edsbärgs härad
fram till Skagern, kan man åtminstone ej anföra jäv mot Grimstens häradsbors intyg om Tångeråsa gräns mellan Gryten ock
Skagern.
Jag har således visat, att Tångeråsa socken under 1500-talet
ock början av 1600-talet räckt fram till Skagern, samt vidare
att skogen väster om Skagershultsmossen åtminstone sedan 1500talets mitt kallats Skarshult, vilket nu är det dialektala namnet
på Skagershults socken. Att namnet Skagershult som första
led innehåller sjönamnet Skager(n) i gen., visar den mot sjöns
binamn Skagarn svarande formen Skagarshult.
Jag drar av dessa omständigheter den slutsatsen, att namnet
Skarshult som förra led har en genitivform av ett tredje namn
på sjön Skagern, nämligen det i västgötalagens förteckning på
allmänningsvatten upptagna Skapur. 2
Av "Skapurshult bör ju bli Skarshult (skcifutit), på samma
sätt som av fapurlos blir fallos (1506).3 Beträffande akcenten
jämför dåms(h)tat el. dimsalt av "Dämmesholt i Asby sn, Ydre
hd, ()göd:1

Om Ska gershults sockens bebyggelsehistoria ha våra forskare hittils haft föga begrepp. Annu så sent som 1872 skriver FORSELL i sitt för sin, tid mycket goda arbete »Sverige
1571»5:
Handl. s. 10 f.
Se nedan under Skagern.
Nor. Aschw. gr. § 156,1 c; 308: 2 c samt nedan under Skagern.
Norrby, Ydre hds gårdn. II, s. 14.
S. 284 n. 2.
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»Av Edsbärgs härad, som omfattade även det forna Knivsta i
härad, fanns vid denna tid ej S kagershu I ts socken, där bygd
ännu ej synes vara bruten, likasom Nysunds s:n troligen var
ödemark.»
Redan 1549 funnos, som en »fordring» från detta år visar,
följande gårdar i det nuvarande Skagershult:
Alm[m]by (nuv. Almby),
Grönesback[e]n (nu del av BålBacka (nuv. Backen),
by),
Bodu[m] (nuv. Boda),
Lidene (nuv. Liden),
Bolby (del av nuv. Bålby), två Röndestorp (nu del av Bålby
gårdar,
Spacketorp (nu Spaketorp),
Dredtinge (nuv. Drättinge),
Staffbodu[m] (nuv. Stabo),
(Haslaeeda 1554 jb, nuv. Ede), Stenkulkeln (nuv. Stenkulla),
Gott[es]back[e]n (Gotisbacka Tieleberg (nu del av Bålby),
1554 j b, nuv. Gottersbacken), Threnetorp (nu Tränntorp),
eller sammanlagt 15 (16) gårdar. Samtliga voro belägna mellan
Skagershultsmossen ock sjön Toften med dess avlopp Svartån.
I jordeb. tillkommer
1576 torpet Rastårp (nuv. Rastorp),
1597 torpen Sundgårdh (nuv. Sundsjön) ock Nidrett (nuv.
Nydrätt),

1605 torpet Trisslinge (nuv. L. Trysslinge),
1660 gårdarna Gränssiön (nuv. Grönsjön), Myrhwlt (nuv. Myrhult), Olufatorp (nuv. Olstorp), Qwarntorp (nuv. Kvarntorp), Stenmåssen (nuv. Stensmossen), Sörby (nuv. St.
Sörby) ock Testebacken (nuv. Testabäcken),
vilka till största delen ligga väster om Toften ock dess avflöde.
Som synes, kan man ingalunda tala om obruten bygd i
Skagershult 1571. Lika litet var Nysunds sn av Edsbärgs hd
i sin helhet den tiden en ödemark. Där funnos redan vid mitten
av 1500-talet i socknens nuvarande norra del flera gårdar ock
torp, som då räknades till Kvisbro sn.
För förestående uppgifter samt för i det följande anförda citat ur
närkiska jordeböcker har jag anlitat ortnamnskommitténs excerpter ur
1554, 55, 56, 58, 61, 69, 73, 74, 76, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 94,
97; 1600, 05, 10, 15, 21, 30, 40, 50, 60, 65, 76, 80, 86, 87, 88,
90, 95; 1700, 15, 25, 37, 49, 55, 63, 77, 95; 1805, 15, 25, 80
års jordeb.; Lasse Erikssons årl, ränta pro. a:o 1553 (utg. av JOHAN
1)

Bör vara Knista7
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JOHANSSON i Medd. fr. Nerikes fornm.-för. I, s. 100 if.) samt 1549 års
»Kungsfordring fr. Östra o. Västra Närke» i original, vilken handling jag
genom tillmötesgående från k. kammarkollegium fått begagna å Uppsala
landsarkiv. Mina bestämningar av tiden, då en lägenhet första gången
uppträder i jordeb., avse blott förhållandena i av mig här ovan uppräknade handlingar.

SJÖAR, }VÅRDAR OCK VATTENSAMLINGAR.

KAPITEL II.

Ellips ock reduktion i svenska
sjönam n.
Vid den etymologiska behandlingen av enstaka sjönamn
märker man snart, att man ej kan komma långt utan en något
så när god kännedom om de allmänna principerna för bildandet
av svenska sjönamn. Dessa principer kan man emellertid ej
nå utan detaljundersökningar. Att göra noggranna detaljundersökningar för ett större område än låt säga ett landskap torde
dock för en person vara så gott som omöjligt.
Det blir mig således av ekonomiska skäl ock tidsomständigheter nödvändigt att inskränka på grundligheten, då det
gäller utforskande av de allmänna principerna, för att i stället
låta den komma så mycket mera till sin rätt vid behandlingen
av de enskilda sjönamnen inom mitt område.
I ock med detsamma har jag naturligtvis medgett, att
kommande ock, som jag hoppas, snart kommande detaljundersökningar kunna till stor del ändra de resultat, jag på grund
av mina sammanställande undersökningar når. Men dess bättre!
Det står väl dock fast, att det just är reciprociteten mellan
detaljundersökning ock sammanställning som för vetenskapen
snabbast framåt.
Den ende som systematiskt behandlat de svenska sjönamnens
bildningssätt är prof. E. HELLQUIST, SOM i sitt stora ock banbrytande arbete »Studier öfver de svenska sjönamnen» ägnat
andra delens 47 sidor åt detta ämne.
En del av de resultat, han där nått, komma med säkerhet att
stå sig alltjämt. 1 flera mycket viktiga punkter har dock HELL-
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tunn enligt min mening misstagit sig, ock de förklaringar, han
för vissa fenomen erbjuder, äro ej antaglika. Så måste jag t. ex.
på det bestämdaste reservera mig mot följande anmärkningar
om sjönamnens genus.
S. 45 läses: »De svenska sjönamnen voro åtminstone under
fsv. tid samtliga maskuliner, en omständighet som beror på att
appellativet sjö även i äldre tider hade maskulint genus. Principen' att giva dem maskulint kön genomfördes med
sådan konsekvens, att feminina eller neutrala grundord,
som utan avledning användes som sjönamn, erhöllo
samma kön.»
Jag kan för min del ej förstå, varför t. ex en sjö, som man
vill likna vid ett spjut, skall kallas Spjuten i stället för Spjutet2,
låt vara att ordet sjö är maskulinum. Kaffe är ju neutrum,
men icke dess mindre säger man »den här Liberian», »den här
Mockan» i stället för »det här Liberiakaffet», »det här Mockakaffet,.
Inte stöter sig väl häller någon på det ej ovanliga sjönamnet
~got 3.
Anledningen till omrörda »genusändringar» måste sökas på
annat håll.
FIELLQUISTS »Översikt av sjönamnens bildningssätt» är delad
i tre partier:
Sjönamn, som icke äro sammansatta med appellativer för »sjö», »tjärn», »vatten» o. d.
Sjönamn, som äro sammansatta med appellativer
för »-sjö», »-tjärn», »-vatten» o. d.
Allmänna anmärkningar.
Partiet A upptar i det närmaste 36 sidor, partiet B 9 rader
utom rubriken. De till detta parti hörande sjönamnen falla
nämligen ej under planen för HELLQUISTS undersökning. Att
detta förhållande vållat H:s framställning stora olägenheter, har
jag förut påpekat4. Här är det man har att söka anledningen
Denna mening spärrad av mig.
Helig. a. a. I, s. 570 f., II, s. 45.
Hellq. a. a. s. 459 f., SOÅ. (= Sverges ortnamn. Älvsb. 1.) XV,
s. 133.
4) Se min uppsats »Edsbärgs härads sjönamn» i Sv. landsm. 1908,
s. 43 if.
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till att H. ej observerat det intima sambandet mellan sjönamn
av typen Aspen ock typen Aspsjön.
Den första underavdelningen under partiet A upptar sådana
sjönamn som »hava uppstått utan förändring eller avledning av det substantiviska eller adjektiviska grundordet».
Hit ha bl. a. förts en massa till djurnamn bildade sjönamn,
som Alten, Anden, Bjuren, Björn, Hjorten, Hägern, Svan 0. s. v.
Dessa sjöar anser FIELLQUIST ha fått. namn av den anledningen, att de till formen erinrat om en svan, and, bäver,
björn (björnram), jort (jorthorn), häger o. s. v. Till upprinnelsen skiljer han dem strängt från sådana sjönamn som
Andsjön, Bjursjön, Hjortsjön, Svansjön 0. s. v.
Under Bjuren skriver han så t. ex.: »Sjön har fått namn
på grund av 'sin form, som — att dömma av kartan — i hög
grad påminner om bäverns. Av samma ord äro åtskilliga sv.
sjönamn bildade såsom Bjursjön, Bjurvattnet,
I dessa
fall har dock namnets upprinnelse sannolikt i allmänhet en
annan grund, nämligen den att bävrar uppehållit sig vid de
nämnda sjöarnas stränder.»
När man sitter i sitt arbetsrum framför en karta, som i
förminskning ock i detalj återger en sjös form, kan man
möjligen ansluta sig till dylika etymologier. Men slungar man
kartan ock ror ut exempelvis på sjön Hägern, tror jag ej, man
kommer att så mycket frapperas av hägerlikheten i formen, en
sak som jag för övrigt även på kartan har svårt att upptäcka.
Att såväl Bjurenl som Bjursjön, såväl Svan som Svansjön fått
namn av den anledningen, att bävrar resp. svanar uppehållit
sig i sjön eller i dess närhet, det står för mig klart.
HELLQUIST gör däremot med rätta inga försök att uppdra
några dylika betydelseskillnader mellan exempelvis Aspen,
Bråten ock Gran å den ena sidan samt Aspsjön, Bråtsjön ock
Gransjön å den andra.
Han medger slutligen, att av de under A: 1 upptagna
sjönamnen ha »Ryttaren, Slaktaren ock Tartaren snarast uppkommit ur äldre sammansättningar på -sjö(n)», ock tillägger:
»Elliptiska äro säkert bildningarna Rvidden, Sarven ock Ålen,
1) Se nedan under »Typen Asp(en)».
2-120961 Sv. landsmål. 2 ah'gren.
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vilka utlösts ur sammansättningar med sjö. För den sistnämnda
sjön är från fsv. tid namnet Aalsio uppvisat. Fjättmunn,
Gissmunnen, Glaäkern, Järnlunden böra väl ock snarast tolkas
som elliptiska bildningar av sammansättningar med sjö (jfr
t. ex, fsv. Iterni.undasye).»
Varför ej också betrakta Bjuren etc. som elliptiska bildningar av Bjursjön etc.? Att sjönamn som Aspen ock Anden
ej anta grundordets genus, visar ju tydligen, att den Hellquistska förklaringen av sjönamnen såsom direkt ock oförändrade bildade ur orden asp ock and är oriktig.
Däremot vill jag ej på någcit sätt bestrida, att sådana namn
som Aven, Agen, Dolpan, Dölpan, Potten, Pungen, Putten äro,
såsom HELLQUIST föreslagit, direkt utan grundordens förändring
bildade ur appellativer. De till vär b als tam m a r bildade sjönamnen äro naturligen ellipser ur sammansatta sjönamn, en
sak som dock HELLQITIST blott för Metens vidkommande antagit.
Den andra ock tredje avdelningen av partiet A, behandla
namn på -ir, -aren ock -nir, -naren.
Den fjärde avdelningen är ägnad åt med suffixet -an- (nord.
-e) avledda sjönamn.
Jag bestrider — åtminstone tilsvidare — helt ock hållet
tillvaron av ett sådant sjönamnbildande suffix. Jag har ej
i HELLQUISTS exempelsamling funnit något sjönamn, som bevisligen såsom sjönamn bildats genom -an-avledning.
Utrymmet medger mig ej att genomgå varje H:s exempel.
Jag får nöja mig med att här gendriva ett par mera typiska.
a) Namn av substantiv.
Bjärken 1 (dial. bieerkq,n), sjö i Vena sn, Sevedes hd, Kahn.
I. (Bjärken 1818). På grund av det vid gården liggande
Bjärkhult (<-*Bjärkahult) ansätter H. ett fsv. sjönamn Sicerke.
Namnet Bjärkhult visar emellertid blott, att vid sjön legat en
björkskog, varefter såväl *Biärkehult som *Biärkesiö(n)' blivit
uppkallade.
1) Namnen *Bierkesic(n) ock *Birkesio äro väl snarast bildade
genom red u k ti on ur *Bierkehuitssiö(n) ock 'Birkessetrasiö(n) (om
tärmen reduktion se nedan).
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Bjärken 5 (bleerkqn), sjö i Björkviks sn, Jönåkers hd, Sdml.
1. Vid sjön ligger gården Bjärsätter blietscet?r, som 1337 skrives
birkesEeter 1, 1632 jb Biörkseter, 1663 jb Biärksäter, samt torpet
Björketorp (1823 Bernhardt, Björkwik s. 33) eller Bjärktorp
b0‹rktorp. Detta namn ger klaven till flertalet av sjönamnen
Bjärken. Förra leden i birkesa3ter är neutr. la-stammen birke
'björkskog'. Namnet betyder sålunda 'sätern i (eller vid) björkskogen'. Vid ifrågavarande skog låg även en sjö, som fick
namnet *Birkesiö(n) 2. Nu går emellertid fsv. i i sluten stavelse
omkr. 1350 ofta till 6'2, som dialektiskt kan övergå till £63. Vi
få sålunda efter 1350 appellativet 'bärke samt ortnamnen "Bärkesäter ock *Bärkesiö. På samma sätt har Björkeby, gård i
Toresunds sn, Selebo hd Sdml., som 1346 skrives (in) birkeby 4,
1410 övergått till (i) Berkeby5 0. S. v. Men vi ha även fått
en annan parallell utveckling. När fsv. i omedelbart föregås
av labial konsonant ock omedelbart följes av 1, n, r, går detta
i i de flästa fall i de flästa dialekter till y6. Detta
övergår
senare vanligen till 6. Så har Björkvik 7, som 1338 skrives
birkeuiks, 1390 gått till Byrkewika (sn) 9 ock 1401 till Bork93wika (sochen)10.
Nu hade appellativet björk i fsv. en växling i paradigmet
mellan a- ock u-brutna former. Denna växling hade efter 135011
resulterat i två dubbelstammar Work- ock bicerk-. På grund
av association med var sin av dessa stammar fingo de ur birkuppkomna stammarna bterk- ock bark- alltmera maka åt sig,
SD. IV, s. 549 orig.
Jfr berek 'betula' (1640 Lincopens.), en form som frigjorts
ur ett *berke
birke ock bygge-berke n. ög. Rz 29 b, se Hesselm.
De korta vok. i och y i sv. s. 199.
8) Se Nor. Grunddr. av den fsv. gramm. § 21, 1.
4) SD. V, s. 575 orig.
5) SD. ns II, s. 245, avskr. efter orig.
6) Nor. a. a. § 22, 1; Hesselm. a . st. Ex. barka n., bark f.,
Västerlösa sn, Dals hd ög.; bark f. Stjärnorps sn, Gullbärgs ock
Finnspångaläns hd ög.
7 ) Namnet på den socken, vari sjön Bjärken 5 är belägen.
SD. IV, s. 589 orig.
6) SRP: 2472.
Södm. kulturhist. VII, s. 116.
Nor. Aschw. gr. § 77, 3, Grunddr. § 20.

20

SAHLGREN, SKAGERSHULTS SOCKENS NATURNAMN.

tils de slutligen i de allra flästa fall blivit helt ock hållet
undanträn gd a .
Av Börkevik har på detta sätt blivit biörkeuick (15341)
men även Birerkewik (1500 2); av "Bärkesäter, Biärksäter
16638 Bjärsätter, men även Björkseter 16323, ock av "Bärketorp(?) Bjärktorp, men även Björketorp (18233), växlingar på
vilkas förklaring jag ej nu vill gå in. Genom ellips ur Bjärkesjön eller Björkesjön har sjönamnet "Bjärke eller *Björke uppstått. Sedan best. art. tillagts, få vi så de faktiskt belagda
namnformerna Björken ock Bjärken4.
Vi kunna ej för något av ovan behandlade namn utgå från
en an-stam *biarke.
Björken 5 förklaras bäst som ellips ur ett på birke bildat
*Björke(sjön) 'sj 'n vid björkskogen'; jfr ovan under Bjärken.
Noren 36 hr ej gett namn åt Nordänden (nökatt,)7 . Vi ha
således ingen orsak att här ansätta en fsv. an-stam.
Jälmaren8 är, som de fsv. formerna visa, en a-stam "Ialman,
gen. Ialmans (jfr nedan).
HELLQUISTS viktigaste skäl för antagandet av ett sjönamnbildande suffix -an är, att bredvid nysvenska sjönamn på -en
finnas sjönamn på -an, som han förklarar utgångna från anstammarnas oblika sing.-kasus. Vidare att en hel del nysvenska
sjönamn på -en ha ake. 2, samt slutligen att vid sjöar med
dylika namn ligga gårdar, vilkas förra led återgå på morfem
av typen Aspa-.
De två första skälen visa intet. För av H. åberopade omständigheter skall jag i det följande lämna en annan förklaring.
Att vid sjön Gåsen ligger en gård Gåseboda, vid Hillen
Hillavara, vid Viggen Viggbo (fsv. Viggabodum), nödvändiggör
ej ett ansättande av an-stamssjönamn. Gåseboda visar lika

5)

Gust. I:s reg. 9, s. 307.
Vadstena klosters jb. s. 256.
Se ovan s. 19.
>Björken eller rättare Bjerken» 1823 Bernhardt a. a. s. 15.
Helig. a. a. s. 57 f.
Helig. a. a. s. 432 if.
Se min uppsats »Edsbärgs hds sjön.», Sv. landsm. 1908, s. 47.
Helig. a. a. s. 279 f.
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mycket på ett sjönamn fsv. *Gasasio som på fsv. •Gase (jfr
nedan under Gåssjön).
Däremot vill jag naturligtvis ej förneka, att an-stammar
förekomma bland de °sammansatta sjönamnen. I sådant fall existerade an-stammen före sjönamnsbildningen. Sommen t. ex. (fsv.
fraan Sooma) är väl ett jämförelsenamn, jfr Ydremålets somme
m., om ett kärl som är för stort för sitt ändamål. Namnet
passar ju bra för en sjö med Sommens branta ock höga stränder.
Paralleller erbjuda sjönamnen Kitteln, Värpeln (d. v. s. 'kaggen'),
Lookbyttanl, Gårkätteln2, Storkorgen 3 m.
b) Namn av adjektiv.
Som HELLQUIST själv påpekar, äro sjönamnen, som höra till
denna grupp, bildade till adjektivens best. form. De visa således ingenting för tillvaron av ett sjönamnbildande suffix -an-.

c) Namn av värbalstammar.
Sjönamnen, som höra under denna avdelning, förklaras
bättre som elliptiska bildningar.

Sjönamn bildade genom ellips.
Jag kan sålunda ej i mycket ansluta mig till HELLQUISTS behandling av ovanberörda sjönamnsgrupper. Det har blivit mig nödvändigt att göra en självständig liten undersökning över de
svenska sjönamnens bildningssätt. Jag har ej häller kunnat
inskränka mig till de namnbelägg, som IL samlat. Dessa äro
i allmänhet för unga för att kunna tjäna till material för en
sådan undersökning. Stor nytta har jag däremot haft av ortnamnskommiWns rikhaltiga beläggsamlingar.
Först ock främst har jag ansett mig böra skaffa mig en
uppfattning om vårt älsta sjönamnsskick. Vid detta försök har
jag naturligtvis haft en mycket god jälp i HELLQUISTS översikter i Sv. sjön. IV. Våra allra älsta sjönamnsbelägg (äldre
Sjö i Knista sn, Edsbärgs hd (ek.).
SOÅ. 15, s. 124.
Helig. a. a. 3, s. 70.
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än 1311) har jag dock ej i tillräckligt stor utsträckning kunnat
där komma åt, då H. endast i undantagsfall begagnat sig av
beläggen i de två första delarna av Dipl. Suec. De sjönamn,
jag i dessa anträffat, återger jag i det följande, likaså de gårdnamn m. m., som genom en andra sammansättningsled -sio visa
sig ha varit ursprungliga sjönamn.
1. Med -sio sammansatta äfsv. sjönamn.
Aghborrasio 1270 SD. I, s. 453 orig, (sjö).
*Assio: de assyo . . . villa assio 1282 SD. I, s. 596 orig. (gd).
*Bergsio: bergsioar ås 1222-30 SD. I, s. 228 orig. (sjö).
biornasio 1270 Sa I, s. 453 orig. (sjö).
borasyo 1310 SD. II, s. 623 orig. (gd).
*Byrsio: bjrrsioholth 1287 SD. II, s. 40 orig.
ekesio 1287 SD. II, s. 40 orig. (gd i Vallsjö sa, Smål.).

ekisio 1240-t.(?) SD. I, s. 736 orig. (gd i Almesåkra sn, Västra
hd Små!.).
engso (2 ggr) 1272 SD. I, ss. 460, 461 orig. (gd).
*Gempsio: gempsio 1145 SD. 1, s. 50 avskr. (sn).
*Grafsio: grafsiobodher 1297 SD. II, s. 244 orig.
haghasion 1270, SD. I, s. 453 orig. (sjö).
*Hagsio: villa . . . Hagsiohylta 1259 SD. I, s. 393 orig.
hareusio 1310 SD. II, s. 621 orig. (sjö).
*Hiortsio (nu sjön Hjortsjön): stagnum quod vocatur Hiort»
1210-16 SD. I, s. 688 avskr., hiorsziön 1244? 1246? SD. I,
s. 315 avskr.
holsio 1270-1(?) SD. I, s. 739 orig. (sn).
kicepsYo 1290 SD. Jr, s. 89 orig. (sn).
'Kroksio: in Kroksioos 1270 SD. I, s. 453 orig. (sjö)
landasio 1258-82 SD. I, s. 708 orig. (gd).
liungsyo 1279 SD: I, s. 567 orig. (sjö).
åb,risio 1290 SD. II, s. 88 orig. (sn).
*Nessio: in parrochia nessiohult 1278 SD. I, s. 534 orig.
nevi1s5,o 1290 SD. II, s. 88 orig. (sn).
porsio 1270 SD. I, s. 453 orig. (sjö).
*Rydhsio: in rjrthsiorYth 1241 SD. I, s. 296 avskr.
*Sandsio: ecclesie sandsiotth 1301 SD. II, s. 343 avskr., de
sanzsio 1304 SD. II, s. 431 orig. (sn).
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sandel° 1292 SD. II, s. 133 orig. (sjön Sandsjön i Byarum sn

Smål.).
sepsio 1310 SD. II, s. 621 orig. (sjö).
*Skserfsio: skEerfsiorYD 1310 SD. II, s. 635 orig.
Spadasio 1270 SD. I, s. 453 orig. (sjö).
stafsio 1295 SD. II, s. 182 avskr. (gd).
stukkasio 1270 SD. I, s. 453 orig. (sjö).
suartasio 1310 SD. II, s. 617 orig. (gd).
*Tiscasio: Tiseasioberg 1288 SD. II, s. 49 orig.
walsyo 1196-1210 SD. I, s. 127 avskr. (sn).
Wexio 1277 SD. I, s. 513, avskr., uexionensi diocesi 1248 SD. I,
s. 332 orig. (stad).
*Yxissio: in Yxissiohult 1300 SD. II, s. 330 avskr.
*Oslo: fasioar ös . . . osioarbee 1222-30 SD. I, s. 228 orig. (sjö).
2. Osammansatta äfsv. sjönamn i.
Butn: »aquam que »utur butn» 1222-30 SD. I, s. 228 mig.,
nu Bottensjön i Mölltorps o. Undenäs snr, Vadsbo hd

Västg., GS: 54.
ju maiori stupa filungxhedhe»
1287 SD. II, s. 21 avskr., bekr. 1337, nu Föningarna i Kisa
sn, Kinds hd Östg.; jfr Hellq. a. a. I, s. 161f.

*Filunger: »piscariis in filunge.

Greasge: »in gra3sgahall . . . . in gressga . . . . in gresga
lida . . . . in gra3sga» 1270 SD. I, s. 453 orig., nu Gräsken

i Håcksviks o. Sjötofta snr, Kinds hd Vgötl., ock Bosebo sn,
Västbo hd Smål., GS: 26.
*Hornbiti: Jude in hornbita 1270 SD. I, s. 453 orig., nu Hornbetan (GS: 26), sjö i Sjötofta sn., Kinds hd Vg., ock Våthults sn, Västbo bd Smål.
*Ruskar: »stagno . . . . qui dicitur Rwsk» 1167-99 SD. I, s. 96
avskr.; »in fine Rusk» 1201-23 SD. I, s. 147 orig.; nu
Rusken, sjö i Nydala sn, Västra hd ock Gällaryds sn, Östbo
hd, Smål. GS: 20, 27.
wetur 1222-30 SD. I, s. 228 orig., nu Vättern.
1) Under denna rubrik har jag naturligtvis blott kunnat upptaga
sådana sjönaurn, som på citatens tid fortfarande buros av sjöar. Man
kan ju sällan med bestämdhet påstå, att t. ex. ett visst gårdnamn
innehåller ett osammansatt sjönamn.
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I äfsv. tid såväl som nu voro de flästa svenska sjönamn
sammansatta med appellativet sjö. De lista °sammansatta sjönamnen innehålla ofta appellativer med betydelsen »sjö, vatten»,
jfr sjönamn som Unden, Vättern, Vänern(?) m. fl.
Ur ursprungligen sammansatta sjönamn har förmedelst
deiktisk eller anaforisk ellips' genom senare ledens slopande
bildats en massa skenbart °sammansatta sjönamn. På så sätt
anser jag att de flästa av de enligt HELLQUIST »utan förändring
eller avledning av det substantiviska eller adjektiviska grundordet» 'eller med an-stamssuffix bildade sjönamnen ha uppstått.
Deiktisk ellips.

Med deiktisk ellips menar NOREEN1 den procedur, varigenom man bildar sådana till sin form ofullständiga
uttryck, som av åhöraren kunna suppleras ur den förhandenvarande situationen.
På deiktisk ellips inom talspråket lämnar han bl. a. följande
exempel.
(Jag) gratulerar! 2
(Jag önskar dig) lycka till (ditt förehavande)!
(Lämna) pängar eller livet!
»var med år (17) 88 rens».
NOREENS samtliga exempels äro förkortade satser. Härmed
ett par ordförkortningar.
Uppsala Nya (Tidning)
renat (brännvin)
kummiu(brännvin)
sädes(brännvin).
De tre sista ellipserna ha troligen förmedlats genom anaforisk
ellips. Av uttrycket »Ska' de' vara kumminbrännvin, renat
brännvin eller sädesbrännvin?» har genom anaforisk ellips blivit:
»Ska' de' vara kummin-, renat eller sädesbrännvin?» De anaforiska ellipserna kummin, renat ock sädes ha emellertid så
ofta förekommit, att man utan risk för missförstånd med deiktisk ellips kan säga: »Ska' de' vara kummin, renat eller
sädes?»
Se Nor. Vårt spr. V, s. 77 if.
De elliptiska uttrycken äro tryckta med spärrad stil.
88 för 1788 är väl en ursprunglig skriftspråksellips.
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Anaforisk ellips.

Med anaforisk ellips menas enligt NOREEN den språkakt,
varigenom man bildar sådana formellt ofullständiga
uttryck, som av åhöraren kunna suppleras ur ett förflutet eller kommande yttrande.
På elliptiska uttryck, som kunna suppleras ur det föregående, lämnar han bl. a. följande exempel.
»Hvem läser?» — »Anna.»
»När kom du?» — »1 går.»
»Johan har börjat dricka.» — »Börjat!»
Hit höra även några ursprungligen sammansatta ord, som
supplera sin förled ur ett föregående sammansatt ord. Dessa
ha emellertid samt ock synnerligen uppkommit i skriftspråket:
musikälskare ock -älskarinnor
folkskolelärare ock -lärarinnor
1885 till 99
föreningskort eller -bok
bokförfattare ock -förläggare.
På ellipser, som supplera ur det följande, ger NOREEN
en mängd exempel, alla väl uppkomna i skriftspråket, av vilka
jag återger följande:
fri- ock rättigheter
ons- ock lördagar (C. F.
tre- eller fyrfaldiga
Dahlgren)
röd- ock vita ränder (Fredin) mans- ock kvinnofigurer
kniv- ock gafflar
riks- ock allmän telefon.
synd- ock flärden (fru Lenngren)
Man har all anledning att anta, att de svenska sjönamnen
sedan gammalt varit utsatta för såväl anaforisk som i synnerhet
deiktisk ellips. Exempel i mängd på skriftspråkliga sjönamns.
ellipser, som suppleras ur det följande, lämnar t. ex. FRYLPHEns'
beskrivning över Medelpad.1 Jag citerar:
»Stor- Mar- Gryss Giss- Hele Sjön . . . . Ånge Storax,
Öre- hell- Ox- Mick, Werr- Torrings, Myck- Rå- Mellan- Jude
och Gransiöarne.»
Liknande sjönamnsellipser ha väl även uppstått i talspråket.
1) Västerås 1771, a. 127 not u.
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Ännu vanligare har det kanske varit att bilda elliptiska
sjönamn, som suppleras ur det föregående.
Synnerligen ofta ha sjönamn i oförändrad form lånats av
gårdar, byar, socknar o. s. v. Som exempel anför jag blott
här: villa assio 1282, mansionem illarum Jn engsyo 1272,
Erico Hermundo de landasio 1258-821.
Men sjöarna ha fortfarande behållit sina gamla namn, ock
så ha homonymer uppstått. Meningen »jag skall gå till Eksjö(n)» blev således tvetydig. I de flästa fall har väl ortnamnet
i dylika exempel tolkats såsom gårdnamn. Ville man undvika
tvetydighet, måste man således säga »sjön Eksjö(n)». Ur sådana
ordfogningar har troligen ellipsen »sjön Ek» kunnat utveckla sig.
Dialoger sådana som »Vad är det här för en sjö?» — »Eksjö(n)»,
kunna också ha föranlett ellips.
På samma sätt som deiktisk ellips kan underlättas av
anaforisk ellips, så har mången ellips förmedlats genom reduktion. En sjö heter *Birkesiti. Vid sjön ligga en gård
ock ett torp, som med reduktion kallats *Birkemåla ock *Birketorp. Sjön har behållit sitt namn ock man har haft klart för
sig, att gården ock torpet fått namn av sjön. Så småningom
har man väl då ur *Birkemåla ock *Birketorp utlöst ett sjönamn *Birke.
Döda ellipser.
I det föregående har jag uteslutande talat om s. k. levande
ellipser. Dessa kunna ofta bli så allmänt brukade ock så
lätta att uppfatta, att de helt ock hållet förlorat behovet av
supplering. Sådana ellipser äro således endast historiskt-etymologiska eller med en annan benämning döda e11ipser 2.
I det följande skall jag redogöra för sådana ellipsers formella
behandling — ett hittils ej uppmärksammat, men mycket intressant kapitel.
Deras obestämda grundform 2 i singularis är ju given ur
ellipsbasen d. v. s. det morfem, ur vilket ellipsen utgått.
Vad som behöver utredning är bildandet av ellipsens pluralform
Se ovan s. 22 f., där ytterligare exempel meddelas.
Se Nor. a. a. s. 85.
Om tärmen grundform se Brate, Sv. språkl. 1898, s. 68.
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ock dess bestämda form i sing. Med andra ord: under vilka
deklinations- ock genuskategorier inordnas ellipserna, sedan de
väl avsomnat'?
En del ellipser ha samma genus som ellipsbasen. Sådana äro:
lok2, -et, pl. lok till lokomotiv(et);
rek 2, -et, pl. rek till rekommenderat brev;
stins2, -en, pl. -ar till stationsinspektor(en);
dimm 2, -en, pl. -ar till dimissionsexamen;
fti2, -en, pl. -ar till förberedande filosofisk examen
vigg, -en, pl. -ar till vigilans(en);
deken till dekadans(en);
munk, -en till munklikör(en);
tomte, -n, pl. -ar till tomtegubbe(n)3;
student, -en till studentexamen;
cylinder, -n, pl. -rar till eylinderhatt(en), SAOB
prakt, -en, pl. -ar, till praktisk teologisk examen;
kaschmir, -et till kasehmirtyg(et);
lillen till den lille (pojken);
lillan till den lilla (flickan);
Byggen (bpo) till byggmästaren (Andersson), Skagershult;
Xrydden (krg4t2) till torparen i Krydd(a)hult(et), Skagersh.;
Munken (muight), till torparen i Munkabäcken, Skagersh.;
Ärnäsen «ty/GM till bonden i Ärnäs, Skagersh,;
Högåsen (hkses) till torparen i Högåsen, Skagersh.;
fråen till frå(n)oxen, Smål;4
teen till teoxen ('tilloxen'), Smål.4
Stins, dimm, fil, vigg, prakt ha i pluralis en annan böjning
än ellipsbaserna.
Ellipserna kunna även få annat genus än sina baser.
Exempel härpå äro:
skjuts, -en, pl. -ar till skj utsfärd(e n), fsv. skiutsfeerdh; skjuts
'die fuhr' 1738 Lind; skjuts m. 1749 Lind;
Det bästa symptomet på att en ellips är död, är enligt min
mening dess förmåga av självständig böjning.
Ursprunglig skriftspråksförkortning.
Jfr Nor. Vårt spr. III, s. 96.
Enligt meddel. av fil. kand. N. LINDQVIST.
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astrakan, -en, -er till astrakanäpple(t)';

blyerts, -en, -ar till blyertspänna;
snus, -et till snustobaks;
cylinder, -n till cylinderur SAOB;
virginia, -n till virginiatobak(en);
timotej, -en till timotejgräs(et)3;
kafferep, -et (pl. =) till kafferepartisering(en) 4
städ, -et (pl. =) till städerska(n);
dricks, -et till drickspängar(na);
pilsner, -n till pilsneröl(et);
champanj, -en, pl. -er till champagnevin(et);
madeira, -n till madeiravin(et);
mocka, -n till mockakaffe(t)5;
java, -n till javakaffet;
havanna, -n till havannacigarr(en)°;
serafen till serafimerlasarettet;
kvinns, -et (pl. =) till kvinnspersonen (qwinsperson 1773
Sahlstedt);
mek, -et till mekanisk(a) värkstad(en);
kalv, -en (bokbinderitärm) till kalvskinn(et);
får, -et (bokb.-tärm) till fårskinnet (Obs. sprängd kalv, men
sprängt får);7
De anförda exemplens visa, att ellipserna ej äro mycket
beroende av ellipsbasernas genus ock så gott som oberoende av
deras böjning 9.
SAOB, astrakån 1807 Weste, Astraoan- och Citron-Äplen 1762.
Snus 1738 Lind, snus n. 1749 Lind, 1773 Sahlstedt, snustobak 1773 Sahlstedt.
Wgner i Forhandl. paa d. andet nord. filologm. s. 74.
Nor. a. a. V, s. 85.
Även neutr. enl. Lyttk.-Wulff, Sv. ordl. 1911.
Enl. Lyttk.-Wulff a. a. realg. el. fem.
Några av ovan anförda ord ha troligen lånats både i sitt fullständiga ock sitt förkortade skick, om champanj t. ex. se SAOB. De
förkortade uttrycken ha väl emellertid även i svenskan älst uppfattats
som förkortningar.
Ett stort antal av dessa ex. återfinnas i TEGNÉRS ock N OREENS
ovan anförda arbeten, där genus ock böjning dock ej alls beröras.
2) Märk dock reket, loket, kaschmiret, mookat (väl en föga
vanlig form — tror mig själv endast La hört mockan). Om tygnamn
se Ugner, Genus i svenskan SAH fr. 1886 VI, s. 313 if.
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Genus ock böjning bestämmas i stället vanligen av
ellipsens form ock semologiska associationsmöjligheter.
Astrakan lånar genus ock böjning från german, publikan,
pelikan, amerikan, indian 0. S. v.; ellipser på -a ansluta sig
vanligen till fem. på -a; ordet städ 'städerska' till städet i
smedjan(?); *seraf (lasarettet) till seraferna i himmelen; kafferep till repet hos repslagaren; kalv (hos bokbindaren) till kalven
i kätten; tomte till svaga maskulina o. s. v.
I analogi med nyssnämnda exempel har man att vänta, att
även de elliptiska sjönamnens böjning ock genus skola bli beroende av ellipsernas form ock associationsmöjligheter i övrigt;
ock att ej denna förväntan kommer på skam, skall jag längre
fram visa.
Innan jag går vidare, vill jag emellertid först behandla

Ellipser uppkomna vid sammansättningar
(redukter).
Då man läser i en bok, behöver man ju ej läsa ut hela
orden för att uppfatta meningen i framställningen, lika litet
som man vid tal behöver höra alla ändelser ock avledningar
uttalas för att begripa, vad som säges.
I långa sammansatta ord fordras vanligen blott, att man
hör början ock slutet.
Denna vår så att säga divinationsförmåga har möjliggjort
en sorts kvasi-ellips, som jag vill kalla reduktion. Reduktionen är den språkliga process, varigenom i sammansättningar med redan sammansatta ord de för den nya
sammansättningens förstående obehövliga språkelementen avskiljas. Resultatet av en reduktion kallar jag en
redukt. Ju längre en reduktionsbas är, desto lättare reduceras
den. Likaså underlättas reduktionen av fördunklad betydelse
hos den längreo ck reducerbara sammansättningsleden.
NOREEN skiljer ej mellan ellipser ock redukter. Skillnaden
föreföll mig till en början ej häller vara tillräckligt stor för att
motivera införandet av en ny tärm; men i betraktande av att
reduktionen inom ortnamnsbildningen spelar en mycket stor roll
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har jag låtit de första betänkligheterna fara. Vidare har jag
funnit, att K. F. SUNDÉN i sin för uppfattningen av ellipsens
natur viktiga avhandling »Till frågan om ellipsbegreppet» gjort
samma distinktion som jag'. Sådana bildningar som kam(ulls)garn vill han nämligen ej erkänna som ellipser. Någon särskild
tärm för denna grammatiska kategori föreslår han dock ej. Ur
hans framställning citerar jag följande2.
»Den väsentligaste anledningen till förkortningen är här
[i morfem av typen te(kopps)fat, arm(ljus)stake, trätton(dags)afton, kam(ulls)garn o. s. v.2] utan tvivel analogi, varvid tvålediga komposita i allmänhet ock de komposita i synnerhet,
vilkas ena membrum ingår i det förkortade uttryckssättet, varit
de inducerande morfemen. Detta bevisas även därav, att dylika s. k. ellipser äro långt ifrån alltid historiska förkortningar i så måtto, att de motsvarande 3-lediga 4 [l] komposita
existerat. Så t. ex. ha tekoppsfat eller armljusstake säkerligen aldrig förekommit annat än möjligen ockasionellt. Men
skola vi antaga historisk förkortning i dylika 2-lediga komposita, då kan detta endast försvaras med det faktum, att sammansättningens ena membrum äger eller har ägt betydelsen av ett
kompositum ock att man icke behöver ta hänsyn till att morfemet med denna betydelse förekommer såsom led blott i sammansättningar, men icke i ordfogningar. Sålunda är i kamgarn
kam = kamull, i ölkork öl = ölbutelj etc.»
Som jag redan nämnt, har reduktionen spelat en mycket
stor roll inom den nordiska ortnamnsbildningen. Tack vare
denna är det nordiska ortnamnsskicket ett av de nättaste ock
mäst praktiska i värden. Ortnamn på flera än fyra stavelser
äro i Norden jämförelsevis sällsynta.
Spr. o. stil XI, s. 197 f.
Sundén a. a. s. 227 f.
Vgner a. a. ock Nor. a. a. s. 85 f. ge ytterligare bland
ellipser följande hithörande exempel:
labbis till laboratorium + is
dekis till dekadans + is
gtistis till gästgivaregård+ is rn. fl. ex. på -is
kornblå till *kornblomblå
fågelbär till"fågelkörsbär o. s. v.
Ifrågavarande sammansättningar äro tvåledade, låt vara att första
leden i sig själv är ett sammansatt ord.
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Tillvaron ock betydelsen av reduktionen synas för de flästa
ortnamnsforskare vara så gott som okända. S. 240 i Sv. sjön.
tycks HELLQUIST till ock med förneka möjligheten av dylika
bildningar. »Vidare må nämnas», skriver han därstädes, »att
Hunnasjön vid Rundhult (GS 1 V 37) Vg. i äldre tider sannolikt hetat Hunne. Gårdnamnet visar snarast hän på ett osammansatt sjönamn: ett äldre *Hundasichult hade kunnat utvecklas
till Hundsehult eller *Hundshult, men icke till Hundhultl.»
Under Addaren 2 visar han sig dock ha lagt märke till
reduktionsbildningar. Han anser Addaren vara »ingalunda direkt bildat av personnamnet [Addo], utan bör[a] betraktas
som ett slags subtraktionsbildning av det anförda gårdnamnet
[Addabol]». Som ytterligare exempel på sådana »subtraktionsbildningar» anför han sjönamnet Gissmunnen till *Gissmunnatorpssj ö n 3, Ubbasjön till "Ubbahodasj ön ock Västgötesjön
till *Västgötetorpssjön.
I mina uppsatser »Edsbärgs härads sjönamn» 4, »Fålebro»5
ock »Några svenska ortnamn»6 har jag givit några säkra exempel
på reduktion, bl. a. följande:
Pale Krog5 (1803) till Pahlebro Krogen (1785),
Kuggebro5 till *Kuggenäsbro (Kogganäs 1316),
*Frännesj ön (nu Prännen4, 6) till F rä nneån (Frännån), som
i sin ordning är bildat till *Frännetorp (Frendtorp 1622
tl, Frendetorp 1630, 1650, Fräntorp 1660-1880 jb).
Ett tidigt exempel är harcusio 1310 7, namn på den sjö,
som fortfarande ligger vid Harkeryds (harcurYp 1310 ibm) i
Svenarums sn, Västra hd, Jönköpings ln. Förra leden i Har°ur» är naturligtvis9 oblik kasus av det ännu i Småland enligt Rz bevarade ordet harka 'kratta, ett slags räfsa att nedkratta rågen på svedjeland'. Om betydelsen av ordet ryd 'röjSpärrningen av mig.
Helig. a. a. s. 17 (kartong!).
Hellq. a. st. samt s. 174.
Sv. landsm. 1907, 8. 46.
Ups. Nya Tid:s Julnummer 1908 (s. 12 f. i sep.).
Sv. landsm. 1912, ss. 57, 68.
stagni wlgariter vocati harcusio SD. II, s. 621 orig.
Jfr GS: 27.
8) Något personnamn "Harka är ej känt.
2)
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ning' jfr HYLTåN-CAVALLIUS Wär. o. wird. II, s. 102. Att
svedjebruk på den orten redan då förekom, visar troligen även
namnet på socknen, som på baksidan av samma brev skrives
Swilanarum d. v. s. 'den svedda röjningen'.
Harcusio är således redttkt till Harcurypasio.
Jag återvänder till de i egentlig mening elliptiska sjönamnen. Dessa behandlas liksom döda ellipser i allmänhet,
d. v. s. deras m orfologisk a ock semologiska associationsmöjligheter bestämma genus ock böjning.
Ellipsen Aspa ur Aspasjön böjes i regel som svaga feminina, Aspe ur Aspesjön som svaga maskulina ock ellipsen Asp
ur Aspsjön som starka maskulina'. När bestämda artikeln
tillagts, få vi de tre sjönarnnstyperna Aspan, Asspen ock A'spen.
Vi förstå nu ej blott orsaken till HELLQUISTS s. k. genusändringar2, utan även anledningen till den ofta i samma sjönamn uppträdande akcentväxlingen. Ett ursprungligt Aspasjön kan ju
resultera i ett Aspesjön ock detta i ett Aspsjön.3. Under loppet
av denna utveckling kunna i bästa fall på varje stadium ha utvecklats ellipser enligt följande schema.
Aspasjön
Aspesjön
Aspsjön
Aspa(n)
A'spe(n)
A'sp(en)
Ellipserna av typen Asp ha anslutit sig till redan befintliga
starka maskulina sjönarrin, de av typen Aspe ock Aspa till
svaga maskulina sjönamn. Typen Aspa har dätjämte även

uppfattats som svagt femininum.
Ellipser. av typen Langer till *Langer sio (Sio langer)
ock 'Lange till *Lange sio (Sio lan g e) äro givetvis de som
tidigast uppträtt, ock att dessa skulle behandlas som maskulina
Härtill bidrager väl att ordet -sjö ock sjönamnens flertal äro
maskulina, jfr ovan s. 16.
Hellq. a. a. II, s. 45.
I typen Aspesjon uppgå ock sådana bildningar som t. ex. fsv.
*Birkesiö ock *Gmddosiö.
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a- resp. an-stammar, är väl självklart. Dessa äro de närmaste
mönstren för sjönamnstyperna Asp(en) ock Aspe(n). Till *Langa
av oblik kasus 'Langa sio har typen Aspa i de flästa fall anslutit sig.
Av det föregående framgår, att A'spen ock A'spen kunna
väntas uppträda bredvid varandra som namn på samma sjö,
samt vidare att vi ej behöva antaga något an-stamssuffix för
att förklara formen Aspa(n) bredvid Aspe(n).
Mina ovan framställda hypoteser anser jag vara tillräckligt,
om ej strängt bevisade, så åtminstone i hög grad antagliggjorda
genom följande exempelsamling, som — vore ej utrymmesskälen
— skulle kunna göras mångdubbelt större.

Elliptiska sjönamn utan bestämd artikel.
Sv. sjön. II, s. 46 säger sig HELLQUIST ej från medeltiden känna några exempel på sjönamn med bestämd slutartikel
så när som på ialmans (1167-1185), Widhman (1362) ock
"Karkan (Kareanshult 1368), med flera former av samma sjönamn. Han medger emellertid, att man i alla dessa fall även
-- »ock möjligen med större skäl» — kan tänka på en avledning -(m)an. Det sista alternativet är för mig det enda an.
tagliga. Av samma åsikt synes NOREEN vara, då han i »Sverges
ortn.1» som grundform för sjönamnet Jälmaren ansätter en fsv.
form Ialman.
De svenska sjönamn, som först fingo best. slutartikel, voro
förklarligt nog de med appellativer för 'sjö' sammansatta. De
älsta exempel jag anträffat äro så gamla som från 1200-talet,
den tid då sutfigerade artikeln börjar bli mera vanlig hos
appellativerna 2. I ett i avskrift bevarat diplom från 1244 eller
12463 läses »fran Limnerabec och mitth aatth hiorsziön4 och
sza aff sziönom» ock i ett originaldiplom från 1270 »ide in
haghasion»5.
Gleerupska bibl. Geogr. I, s. 27.
Nor. Aschw. gr. § 511.
SD. I, s. 315.
Nu Hjortsjön, sjö i Byarums sn, östbo hd Jönk. 1.
Sjö i Kinds hd Vg. SD. I, s. 453.
3-120981 Sv. landsmål. Sahlgren.
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Från medeltiden har jag för osammansatta sjönamn i Götaland ock Svealand utom Dalarna anträffat suffigerad artikel blott
i namnet på sjön Jälmaren, som skrives: i Almar 15001 ock
Jcelmaren 1502 2, Ielmer 1539 0. Magni ka., Jelmären 15403, på
Je1meren4, ved Jälmeren 15514, udi Jelmaren 1552 . Dessa skrivningar8 torde ha föranletts av felaktig upplösning av sådana uttalsformer som *,eekman (i Jealmans sunde 1407 7) ock "r,eekmceri
(i Jcelmen 14108), vilka ju likasåväl kunde tydas till Jälmarn,
Jälmern SOM till Jälman, Jälmen.
I Ark: nfil. IX, s. 254 fr. har KOCK gjort sannolikt, att n i
fsv. uttalats supradentalt i starktonig stavelse i ungefärligen
samma ställningar som de, vari kakuminalt 1 uppträdde. Som
bevis anför han bl. a. yngre västgötalagens sunlequavn 'sonhustru' ock broperqutern 'svägerska' för väntat suntequeen,
broperquEen, samt att i vissa ålderdomliga norska ock norrländska dialekter supradentalt n ännu uppträder i vissa ställningar för högsv. n9.
KOCKS mening har upptagits av NOREEN, SOM i Aschw. gr.
§ 40 uppger, att n i fsv. uttalats: i ställningen framför g, k (x)
velart, i uddljud, i gemination ock i redan urnord. förbindelse
med dental konsonant dentalt, men i övriga ställningar
supradentalt. NOREEN är således ej med på Koms betänkligheter mot att anta supradentalt n efter vokal med infortis. Jag
kan ej häller finna hans invändningar vara av någon avgörande
betydelse. De av KOCK från Multrådial. uppvisade maran 'morgon', lcekan 'lakan', himman 'hemman', utan m. fl. ock från
Degerforsmålet bisman, hemman samt vidare närkesmålets låkan
(t. ex. i Skagershult) föra i varje fall, som även Kom erkänner,
ett kraftigt språk för antagandet av ett n åtminstone i avledungar på -an. Ansättandet av ett uttal Vekmcevi (ebncen) för
Vadst. kl. jordeb. s. 228.
StyfEe, Bidr. IV, s. 318.
Gust. I reg. 13, s. 40.
Gust. I reg. 22, ss. 96, 244.
Gust. I reg. 23, s. 293.
Hellq. a. a. II, s. 16 uppger utan att citera källa, att namnet
1497 skrives Iadmaren.
SDns L s. 656 orig.
SDas II, s. 309 orig.
2) Jfr Hessolm. Sveamålen s. 51 f.
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de fsv. skriftformerna *Iälman, Jtelmen torde kunna väl försvara sig.
Att n efter r i fsv. haft ett supradentalt uttal, erkännes väl
nu av alla. På annat sätt kan man ej förklara bortfallet i
yfsv. ock vissa dialekter av r framför fl'.
I sin grundliga avhandling »Studier i svensk formlära. I.
Slutartikeln -en» 2 uppvisar HESSELMAN från 1600-talets mälarsvenska en massa sådana skriftformer som ryttarn, kammarn,
borgmästain (1678 Columbus), skräddarns, skomakarns (Holmström), skomarn, skaparn (0. Rudbeck d. y.), läkiarn (omkr.
1650 Skogekär Bergbo). Han antar vidare3, att artikelsynkopen
i karl(e)n går tillbaks till den senare medeltiden. Nu bör ju
rimligtvis synkopen i ryttar(e)n vara ändå äldre än den i karl(e)n.
Vid slutet av 1400-talet bör således ryttaren i mälarsvenskan
ha uttalats ungefär rptcen, då vi väl här få anta r-bortfal14.
Formen IckNiceri har associerats med best. form av maskulina på -are ock har hypersvecistiskt skrivits Jcelmaren 1502
ock Jelmären 1540. Formen Jeelmar 1500 har väl uppstått
genom frånskiljande i skriftspråk av den förmodade artikeln, som
då i denna del av landet saknades i osammansatt sjönamn.
HELLQUISTS älsta säkra exempel på best. form av sjönamn
är Roxen 15445. Men detta namn tolkar han ju — ock som
jag tror med rätta — ur ett fsv. Räksio. I varje fall torde
det väl vara tämligen säkert, att sjönamnet i fråga ursprungligen innehållit ett -sio. Men att med sjö sammansatta sjönamn lm bestämd artikel, är ju ej förvånande vid denna tid.
Jfr ovan hiorsziön från omkr. 1245 ock haghasion från 1270.
HELLQUISTS älsta exempel 6 på best. form av med sjö ej sammansatt sjönamn är således Stora Båren 15827.
Först vid tiden omkring år 1575 vinner best. suffigerad artikel någon allmännare spridning i svenska
l) Nor. Aschw. gr. § 43 anm. 3.
Spr. o. stil XI, s. 81 f.
Hess. a. a. s. 168 f.
I varje fall har reducering av r ägt rum, jfr ovan.
ö) Ett belägg Rogsen från 1532 lämnar Zieglers Scliondia (utg.
av Hildebrand).
6) Mitt älsta ex. från Skagershult är Testen 1585.
I) Ej 1588, som Helig. a. a. II, s. 46 uppger.
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sjönamn, som ej äro bildade av eller sammansatta med
appellativer för 'vattensamling'. På 1700-talet är den
redan så gott som allenahärskande. Obest. form behålla
i modern tid blott vissa äldre sjönamn i vissa dialekter.
Är nu min ellipsteori riktig, borde jag ju från tiden före
1600 ock i dial. från senare tid kunna uppvisa ellipser av typen
Aspa, Aspe, Asp. På grund av svårigheten att skaffa sjönamnsbelägg äldre än 1600 ock sällsyntheten av moderna sjönamn
i obest. form blir min skörd emellertid ej så rik. Jag har bl. a.
antecknat följande exempel.
Typen Aspa.
Oxeasjön (öksakafon), sjö i Bollebygds ock Töllsjö snr,
Bollebygds hd i Ålvsb. 1., är sammansatt av obl. kasus oxhale
'oxsvans' ock sjö. Namnet skrives 1654 ggk Uksalo, 1656 ggk
Vksala. OrtnamnskommittCn1 förklarar namnet som ett urspr.
jämförelsenamn *Oxhale. Antar man med mig en ellips *Oxhala
till basen Oxhalasjö(n), vilken ansluter sig till svaga feminina,
kan man förklara Uksalo som en oblik kasusform till detta ord,
jfr Tväggelåttorna nedan s. 45.
Går man utanför sjönamnen, finner man en massa exempel på
ellipser av typen Aspa bland -inge-, -unge- ock -unga-namnen,
jfr Helig. Ortn. på -inge, s. 206 if.
Typen Aspe.
De älsta exemplen erbjuda, som ju är att vänta, sjönamn,
som innehålla ett attributivt adjektiv i best. form eller ett attributivt pres.-particip. Jag nämner blott:
Lonen (eller Hornborgasjön GS : 43), sjö i Gudhems o.
Valla hdr Skarab. 1., som VGL. IV: 11: 3 skrives Loäne 'den
ludna (sjön)' 2 ;
Ymsen (GS: 53), sjö i Vadsbo hd Skarab. 1., som VGL.
IV: 11: 3 skrives ymsi 'den ombytliga (opålitliga?) sjön'3;
1)

SOÄ. IV, s. 86.
2) Se nedan nnder Skagern.
3) Jfr Helig. a. a. s. 754 f.
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Lönern, sjö i Redvägs hd, som VGL. IV: 11: 3 skrives
Lyniendi 'den brusande (sjön' 1;
Frisjön, sjö i Kinds o. Marks hdr Älvsb. 1. Namnet skrives
i VGL. IV: 11: 3 friski 'den kyliga(?) sjön' 2.
Men även ex. på ellipser ur med substantiv sammansatta
sjönamn kunna påvisas i obest. form:
Näre (neera), sjö i Holms o. Skålleruds snr, Nordals hd.
Namnet skrives Nähre siöö 1697 lh, Näre Sjön 1704 lh, Näred
1718 Hlgn, Nären Lacus 1723 lh, Sjön Näre 17131 1791 lh,
Sjön Näre 1770 lh o s. v. Det är enligt ortnamnskommiWn 3
»väl ett fsv. Näri(r), bildat av det gamla ordet nar 'trång, smal',
varom se Nor. Sv. etym. s. 23 f.; jfr sjönamnet Naren. (Helig.
Sv. sjön. s. 425). Sjön utgöres av fyra smala grenar».
I min uppsats »Landskapsnamnet Närke»4 har jag gjort
sannolikt, att i ortnamnen Närboås (nu Norrbyås), an i Sköllersta
hd Nke, Närke ock När, sn i Burs ting Gott!., ingår ett fsv.
ord *mer 'nor, sund'. Jag tolkar förra leden i sjönamnet Näres
älsta form Näresjö(n) som gen. plur. av detta ord. Namnet
skulle då betyda 'sjön med sunden, sundsjön' 6. En blick på
kartan visar, att sjön Näre har tre armar, som äro förenade
med sjöns huvudyta förmedelst smala nor.
Säven (sOmi, ,svan), sjö i Vedens o. Gäsene hd Älvsb. 1.6
Namnet skrives Säfiusior b. 1300-t. VGL. IV: 11: 3, Säffwe siöö
1646 lh, Säfuen Lacus 1654 ggk, Lacus Seue 1690 gmk.

3. Typen Asp.
Mycket tidigt uppträda ellipser av sjönamn, som ursprungligen voro sammansatta av ett attributivt adjektiv i stark form
ock ett appellativ för 'vattensamling'. VGL. IV: 11: 3 (börj. av
1300-talet) lemnar oss ett säkert ex., nämligen iangeer, ellips av
SOÅ. X, s. 270 samt nedan under Skagern.
Helig. a. a. s. 143f.
SOÅ. XV, s. 118.
SV. Landsin. 1911, s. 285 if.
Jfr Sundsjön
Sundasiö nedan.
SOÅ. VI, s. 222; XI, s. 142 f.
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'langar sio, jfr Bred mosse (brå meisa), mosse i Vedbo o. Valbo
hdr Dalsl. (Bredmåsse 1718 Hlgul, Bredmosse 1851-52 Lg1)1.

Flera sådana sjönamn finnas ännu kvar på Dal t. ex.
Djup (pgcp, pg.p), sjö i Tisselskogs sn, Vedbo hd. Namnet
skrives': Diupen m. 1600-t. ggk, 1773 Ms, Diupen Lacus m.
1600-t. ggk, 1658 ggk, Diupen lacus si. 1600-t. ggk, Djupen
1718 Hlgn, 1826 Fil, Diup Sjön 1792 lh, Djup sju 1853-60 Hhr,
Djupsjön 1851-52 Lgl gstk ek etc., Djupsjö glex. Som grundform ansätter jag *Diup[er] sjö, till vilken bas man gjort ellipsen
Diup, som ännu lever kvar i dialekten. Att ej denna form blivit
upptagen i skriftspråket, beror på analogi med flertalet artikelförsedda sjönamn samt på att formen Djup (med rätta) uppfattats
som dialektal.
Flat (NO, sjö i Tisselskogs sn, Vedbo hd samt i Tössbo
hd. Namnet skrives2: Flat sjön glk ek, Flatsjön glex bglk glk
gstk ek.
Flatsjön (fir4f0n) eller Flat (NO, sjö i Laxarby ock Tisselskogs snr.2 Namnet skrives: Plats Sjön 1793 lh, Flat Sjön glk,
Flatsjön bglk gstk ek.
Fiskelös (fiskalo), två sjöar i Ödskölts sn, Vedbo hd.
Namnen skrivas2: Piakelös ek, Fiskelösen bglk.
Fiskelös (ek, fiskalos), sjö i Dals-Eds sn, Vedbo hd. 2
Fiskelös (ek, fiskalos), sjö i Håbols sn, Vedbo hd. 2
Vasslösen (ek, gstk, vitsloan), sjö i Artemarks sn, Vedbo
hd.2 Namnet skrives Wasslös glk.
Åklång (d/lo), sjö i Nordals ock Vedbo hdr. Namnet
skrives3: Åkelången m. 1600-t. 1773 ggk, Åkelången lacus
1600-t. ggk, Åklång 1718 Hlgn, bglk, Sjön Ucklung 1771 lh, Aklången 1851-52 Lignell (2 ggr), glex.
Svärdlång (svErog, svalog), sjö i Laxarby, Vårviks ock
Ärtemarks snr i Vedbo hd. 4 Namnet skrives: 5ue11ång5 1626
Brk, Swellång [1663] Blaeu, 1718 ugn, Suerda-Lången-Lacus
Hesselgren, De Dalia.
SOÅ: Vedbo hd (manuskr.).
SOÅ, XV, s. 126.
SOÄ: Vedbo hd (manuskr.), som varit mig tillgängligt tack
vare tillmötesgående från ortnamnskomm:s sekreterare doc. S. LAMPA.
Hellquist har Suellang, ortn.-komm. Suellang med frågetecken.
Själv har jag läst Suelläng å ett ex. i Upps. univ. bibl.
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1658 ggk, Suerslången si. 1600-t. ggk, Swerdlång 1718 HIgn,
Svalång 1765, Sjön Svalång 1786 lh, o. S. y.
Lelång (lan), sjö i Gillbärga o. Nordmarks hdr Värml. o.
Vedbo hd Dalsl. Namnet skrives Lelång 1582 Lgl, [1663]
Blaeul. HELLQUIST utgår från ett fsv. Lelanger.
Ortnamnskommittén uppfattar namn av ovanstående typ som
substantiveringar av obest. adj., en förklaring som naturligtvis
är riktig, men ej mycket upplysande.
Sjöarna Åklång, Svärdlång ock Lelång ha enligt min mening samtliga en gång burit namnet *Langwr, ellips till basen
*Langter sio. De utmärka sig alla för en osedvanlig längd ock
en jämförelsevis obetydlig bredd. I en senare tid har man känt
behov att i talet skilja dem åt, då de ju ligga ganska nära
varandra ock ju spelade en stor roll för namngivarna. Detta
har skett genom tilläggande av en förra sammansättningsled.
Lelång har fått namn av sitt läge vid sjön Stora Le', Svärdlång av sin svärdliknande form 3 ock Åklång av en anledning,
som jag här skall söka förklara.
I No. gaardn. V har FALK S. 364 förklarat förra leden i
sjönamnet Aklangen (åkkkangen) som framgången ur ett Ok-,
vilket skulle vara en förkortning av subst. au.k 'tillökning'. Den
i så fall överraskande a-vokalen i Åk(langen) kan enligt FALK
»skyldes assimilation»(!). Det är väl ändå litet djärvt att tillgripa assimilation som fdrklaringsgrund. I SOÄ. XV, s. 126 har
ortnamnskommittén upptagit denna förklaring för Åklång,
Kommittén antar här en tidig förkortning av auk- till okframför två konsonanter. Men namnet skrives ju älst Åkelången.
Konsonantgruppen har således sannolikast uppstått efter å:ts uppHelig. a. a. s. 337 f.
Helig. a. st. På samma sätt har Täftlängen, lång ock smal sjö
i Horns sn, Kinds hd ög, en gång hetat *Läng(en) av *Langer (sio),
som visas av gårdnamnet Långsbo vid sjöns norra ände. På grund av
sitt läge nära sjön Täftaren har den senare kallats Täftlången, se
Helig. a. a. s. 665. Liksom Lelång fått namn av sitt läge vid (Stora)
Le, har Örlången, sjö i Kisa sn, Kinds hd ög. (ö3r1og2Ben Hellq. a. a.
s. 809, Orlongen 1626 Bureus' karta), fått namn av sitt läge vid sjön
Ören. Örlången har enligt HELLQUIST i äldre tider hetat Orlången.
Burei av Helig. ej anförda namnform visar, att Orlången blott är en
felform.
Helig. a. a. s. 598.
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trädande. Enligt min mening är HELLQUISTI närmare sanningen.
Han ansätter en stam ak-, åk- 2. I vilken betydelse denna bör fattas,
är för honom »icke fullt klart». Han tillägger emellertid: »Det är
icke osannolikt, att vattendragen här [dvs. de på Åk-] fått namn
på grund av sin funktion som fortskaffnings- eller transportmedel.» HELLQUIST tycks anse förra leden höra till ett ånamn
*Aka eller *Åk.
Nu har jag ovan gjort sannolikt, att förra leden i Åklång
är tillagd i en jämförelsevis sen tid. Jag förmodar den ursprungligen vara genitiv av fsv. aka f. 'åkning, körsel', jfr fsv. akeföre,
akeredskaper. Namnet skulle då betyda 'den långa sjön, som man
brukar åka på' eller med andra ord 'den långa sjö som tjänstgör som vinterväg'. Egendomligt nog har man hittils ej tänkt
på sjöarnas betydelse som vintervägar. Som nämnt talar HELLQUIST om vattendragen(!) som 'fortskaffnings- eller transportmedel'.3 Ortn.-komm. anmärker vid Vägtjärnet, tjärn i Örs sn,
Nordals hd (vensanat, Wägetjärn glk, Vägetj. ek)4: »Förra
leden är oklar. Vid tjärnen finnes icke någon väg», ock tänker
således ej på möjligheten av att tjärnen själv kan vara en
(vinter-)väg eller ligga i en vinterväg.
Enligt min mening är det oftast just ett sådant förhållande som
föranlett de vanliga namnen Vägsjön, Vägtjärn o. d.3 Vad nu
särskilt Åklång beträffar, bildar ju den en förträfflig vinterväg.
Den går nämligen parallellt med den backiga landsvägen mellan
Upperud ock Tisselskog. Denna väg var på LIGNELLS tid (1852,
Grefsk. Dal II, s. 58) nyanlagd. För samfärdseln mellan
Skålleruds ock Tisselskogs sur var man troligen före 1800-talets
mitt uteslutande hänvisad till Åklång ock dess fortsättning i
norr Råvarp. Med Åklång besläktade bildningar äro väl dels
1 Hellq.

a. a. s. 762 f.
Med denna förklaring förstår man lätt den två gånger hos den
noggranne LIGNELL anträffade formen Aklången. Den kan då förklaras
såsom framkommen ur ett aka 'åka', som vi ha rätt att vänta på Dal,
jfr haka 'åka' Smaal. Aas., aka 'åka' Vg. Rz samt t. ex. aseka
'åska' (Lignell) nu ya (1905 Steneby).
Denna egenskap kan väl ej förklara åk- i sjöars ock vattendrags
namn. Värbet åka betyder ju ursprungligen 'driva, köra, åka'.
SOÄ. XV, s. 134.
1 Nordals hd finnas en Vägtjarn ock två Vägetjärnet.
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det av HELLQUIST från GS 4 ö 34 anförda Åksjön, dels Farlångeni,
sjö i Glimåkra o. Örkene sur, Ö. Göinge hd Skåne, genom ett
smalt sund förbunden med Vielången 2. Farlången är enligt
min mening en jämförelsevis ung sammansättning med samma
far, som ingår i fsv. farvägher, farkoster (jfr Tamm Et. ordb.).
Stora, Övre Gla (g1a4), sjöar i Jösse, Nordmarks o. Gillbärgs hdr Värml. (Store, Öfre Glad eca 1750 Lotter), är ellips
ur *Glap sto 'den blanka sjön'.3
Glan, stor sjö i Ögötl., skrives Gladh 1543 G. I reg. 15,
s. 410, vilken form även är ellips ur att *Glap[er] sio
blanka sjön'.
Som exempel på till denna grupp hörande ellipser till sjönamn sammansatta med substantiv vill jag nämna:
Sämsjön, sjö i Gäsene hd vid byn Säm i N. Sams sn.4
Namnet skrives Sems Siöö m. 16004. ggk, SemSlön 1654 ggk.
Ellips förekommer första gången 1705: Sjön Sem (1h) samt 1747:
sjön Sem (Linnés västgötaresa).
Grann (grav,), sjö i Håbols o. Steneby snr, Vedbo hd Dalsl.
Namnet skrives3: Grän Lacus m. 1600-t. ggk, Gran Lacus 1658
ggk, Grann 1718 ugn, 1845 Dybeck, 1851-52 Ugnen, ek
m. fl., Gran 1753 ggk, lkk, 1718 ugn, 1808 Hermelin, 1845
Dybeck, Sjön-Gran 1759 1761 lh, Sjön Gran 1775 1779 lh, Sjön
Gran 1789 lh, Sjön Grann 1771 lh, Sjön Grann 1782 1794 lh,
Gran Sin 1853-60 Hahr, Gran(n)sjön 1893 Strömbom, Gransjön
1895 Nyström.
De talrika formerna med enkelt n måste enligt min mening
gå tillbaks till en växelform med nsv. långt a. Denna växling kan
emellertid näppeligen förklaras, med mindre man antar ett ursprungligt *Gransio, där förra leden är ordet gran 'pinus'.
Detta *Gransio bör kunna resultera i såväl en form *Gränsjö
som en form *Grafisjö, allt efter betoningen, som väl växlat efter
olika ställning i satsen. På samma sätt ha i V. Ryds sn, Ydre
hd 0göt1.6, ett sjönamn "Gransio utvecklat sig till modernt GranJfr Helig. a. a. s. 112 f.
Se GS N:o 10.
5) Jfr Helig. a. a. s. 174.
SOÅ. VI, 8. 213.
SOÄ: Vedbo hd (manuskr.).
Norrby, Ydre härads gårdn. II, s. 90 f.
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sjö(n), men namnet på den bredvidliggande gården, som skrives
Gransshult 1586, Gransehult 1633 1634, Granshult 1634, Granslöhult 1661 1665 1670, uttalas gra3nsa21t.
Den älsta av ortn.-komm. anförda namnformen Grän Laous
m. 1600-t. styrker, om den ej är en felform, min etymologi.
Jfr Granramen, sjö i Ramnäs sn, Snävringe hd Vstm., som skrives
Gränramen 1754 Gran', Grönesjön, Lilla o. Stora 2, sjöar i Sandhults sn i Vedens hd ock Töllsjö sn i Bollebygds hd Älvsb. 1.,
som skrives Gransiöar 1683 gmk, men 8., N. Grensjön ek. Jag
hänvisar vidare till Gränsjön ek, sjö i Sjötofta sn, Kinds hd,
som visar ordet grän's (eller gräne's) förekomst i västgötamål,
samt Gränsjön (GS 62), sjö ock by i Svanskogs sna, Gillbärgs
hd Värm1.4
Det av Hellq. a. a. s. 184 f. från Östergötland ock Västmanland anförda sjönamnet Gran är säkerligen best. form motsvarande riksspråkets Grånen ock hör således till typen A'spen,
Iväg (ivTg), sjö i Ödskölts ock Steneby snr, Vedbo hd.
Namnet skrivess: Iwägh-Lacus 1658 ggk, Ivägh Lacus m. 1600-t.,
Iwäg lae. si. 1600-t. ggk, Iwäg 1718 Hlgn, 1851-52 Lignell
m. fl. Detta dunkla namn går möjligen tillbaka på ett fsv.
lwasio, där förra leden är gen. plur. "Iwa till 1 'idegran'.6 På
så sätt anser jag mig i min uppsats »Idegranen ock sv. ortn.»7
ha gjort sannolikt, att sjönamnen Ivösjön (Ivesjön) i Villands
hd Krist. 1. ock Ivesjön i Torups sn, Halmstads hd Hall., äro
bildade.
Rob. a. a. s. 185.
SOA. XI, s. 148; IV, s. 64, 92.
Svanskogs sn gränsar till Vedbo hd.
Se vidare under Grönsjön.
SOÅ: Vedbo hd (manuskr.).
Gen. plur. av trädslags namn uppträder ofta som förra led i
sammansatta ortnamn, t. ex.
Askeby, sn i Bankekinds hd ög. (askaby 1233-47 SD. I, s. 278
avskr., askabY omkr. 1280 SD. I, s. 611 orig.)
Asknäs, gd i Ekerö ni, Färentuna hd Uppl. (askan» 1303 SD. II, s.
373, orig.)
Aspanäs, gd i Malexanders an, Ydre hd ög. (Aspans 1345 SD. V,
s. 469 orig., jfr Norrby a. a. II, s. 57)
Aspanäs (Aspenes 1389) SOÅ. XIV, s. 168 .f. Jfr vidare, nedan under
'Aspen s. 48.
SV. Landsm. 1912, s. 62 if.
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Fsv. "Iwasio kan enligt dalbomålets lagar åtminstone vid
1500-talets mitt bli "Iwäsjö(n), Iwesjö(n), jfr t. ex. Tångebo, gd
i Dalskogs sn, Nordals hd, som skrives TängebSin 1560 (av
"Tångabyn)l, eller Hunnebyn, gd i Gunnarsnäs sn, Nordals hd,
som skrives Hunäbyen 1540, Hunebyen 1543, HunnabS, 1550
(av *Hunaby)S.
Vi kunna även utgå från ett fsv. Iwesiö, där förra leden
är stammen eller gen. sing. av ett neutr. *iwe Idegransdunge'.3
*Iwäsjö(n) eller *Ivesjö(n) har man så folketymologiskt upplöst till i-väg-sjön 'sjön som ligger i vägen'. Ännu 1905 hörde
jag allmogen i Steneby sn så översätta namnet Iväg.
På liknande sätt har man tolkat Hålaveden (uttalat *hekvan?)
som Hålvägen. LINNÉ har i sin Skånska resa 1751, s. 16 formen
Hol-vägen ock s. 17, 20 Hålwägen.
Tiveden (423.0 4, som 1520 Stb skrives Tiffön, 1527 G. I reg. 4
tiguenen ock 1723 Tiselius Tijfwen, Tifwen ock således redan
vid 1500-talets början i dial. uttalades tiven, tolkas redan 1520
Stb som Tyweyen ock 1544 G. I reg. 16 s. 734 som Tiwägenn.
Under 1600-talet är Tiwägen, som mina bilagor visa, den vanligaste skrivningen Att ett på folketymologi beroende uttal
tivägen även existerat, har man ingen anledning betvivla.
Gälaveden, f. d. kronoallmänning i Ås ock Kinds hdr Älvsb.
1., skrives Giäläruidär b. 1300-t., Giälwen 1644, Gielawägen.,
Giellauägen 1654, Giällewägen 1656, se SOÄ. XIV, s. 227.
Till Ivägsjö(n) har man så gjort ellipsen Iväg.
Att man i denna trakt kan ha rätt antaga en forntida
eller medeltida förekomst av idegran, visa namnen Barrlindemaden (balinamaa Balinnemaden ek), torp å Högsbyn, Örs sn,
ock Barrlindemyren. (barlOitamyra), hemmansdel i Södra Östebo,
SOÅ. XV, s. 14 f.
SOÄ. XV, s. 20 if.
Genom ett förbiseende, på vilket jag blivit gjord uppmärksam dels
av prof. NOREEN muntligen, dels av prof. LIAN skriftligen, upptog jag ej i
min ovan citerade uppsats den möjligheten, att i en del ortnamn på Iväven en la-stam lwe kunde ingå. Ivetofta, som älst skrives STwatoffte
1329 SD. III, s. 401 reg. eccl. Lund. (i samma brev skrives Villands
härad withlaandzherit) ock 1379 Yfvatofta, innehåller snarast gen.
plur. iwa av i.
Om namnets etymologi ock älsta former se Nor. Sv. Landsm.
1911, s. 273 if.
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Skålleruds sn, båda i Nordals hd.' Barrlindemaden ligger ej
fullt två mil fågelvägen från Ivägs södra strand. År 1582
nämnes Barrlindamyr som råmärke mellan S. Skarbol, Djurud
ock Källtegen i Svanskogs sn, Gillbärgs hd Värml., nära Vedbo
hds gräns. 2
Enligt LARSSON Flora ö. Werml. o. Dal2 s. 325 förekom
idegranen ännu 1868 bl. a. ymnigt ock flerstädes i Tisselskogs
sn, Vedbo hd. Tisselskog är grannsocken till Steneby, ock dess
gräns är till en del ej en halvmil avlägsen från Iväg.

Elliptiska sjönamn med best. suffigerad artikel.
1. Typen Aspan.
Addan (uttal acian3, ad3dar2n), sjö i Länna o. Skederids
snr, Sjuhundra hd Uppl. Namnet skrives Adden Laeus 1696
A: 29: 20, Addaren 1802 Hermelin, 1868 Hist.-geogr. o. stat.
lex. suppl., Addarn GS: 85, Addan SGU. Aa 100: 2.
Namnet är best. töm av ellipsen *Adda till *Addasjön, som
i sin ordning är redukt till *Addabolssjön, där förra leden är
gen. av gårdnamnet Addabol (Jn addaboli 1296 SD. II, s. 206
orig., de addaboli 1344 SD. V, s. 351 reg.), nu Addeboda, gård
på Addans norra strand i Länna sn.
Hellq. a. a. s. 17 anser namnet vara en avledning på -aren
till förra leden i Addabol, samt att formen Addan, »därest den
värkligen förekommit i det talade språket 4», beror på en senare
anslutning till namnet å den i närheten liggande Huvan. Nu
uttalas Huvan enligt TISRLIUS a. st. itvan. Possessivpronomenet
eder heter i Fasternamå1et5 0,rag ock gran, gårdnamnet Tjäran
(Norr Kiära, Söderkiera omkr. 1740 kb.) uttalas tearag (men
skogen vid Tjäran heter tearasktkan), sjönamnen Uttran ock
Kornan uttalas ittran, högan ock åtrag (möjligen), högan; 'somSOÅ. XV, s. 91, 75.
Jfr min ovan anf. uppsats i Sv. Landsm. 1912, s. 75.
Tiselius Fasternamålet, Sv. landsm. XVIII. 5, s. 113, Helig.
a. a. VI, s. 4.
Se emellertid Hellq. a. a. VI, s. 4.
3) •Fasterna sn gränsar till Skederid.
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ligstädes' heter än sömatstans, än söniastayo. Sjönamnet Björken
i Skederid uttalas bOrkan, o. s. v. TISELIUS tillägger: »Ofta är
det även svårt att bestämma, om den ändelse, som man hör produceras, är -an eller -ag eller möjligen a + ett mellanljud mellan
n ock n.»
De av TISELIUS anförda fakta visa, att vi här böra med
mig anta en utveckling rakt motsatt den Hellq. föreslagit, nämligen Addan Addarn (-aren), föranledd av n:ets supradentala
uttal, jfr Jälmaren ovan s. 34 f.
Den 1696 belagda formen Adden är väl ellips ur Addeboda.
På samma sätt som av "Addasjön blivit Addan --> Addaren,
har troligen ett ursprungligt *Lommasjön 'sjön med lommar i'
(jfr nedan under Lomgölarna) givit *Loman --> Lommaren
(GS: 85, /åma,/ enl. Hellq., Lommaren Lacus 1639 A: 8), sjö i
Lyhundra hd samt Frötuna ock Länna sklg Uppl., något över
en halvmil norr om Addan. Av Helig. a. a. s. 351 f. framställda
förklaringar tilltala mig ej.
Gutasjön (gittafon), sjö i Torpa sn, Vedens hd samt i Marks
hd Älvsb. 1., skrives': Guttasiö m. 16004. ggk, Gutta Siöö 1713
ggk, Gutta Siögar 1740 gmk o. s. v., men 1646 lh med ellips
Gottan Lacus.
Tväggelottarna (tviegalotar)2, två små sjöar tätt bredvid
varandra i en mosse i Hidinge sn, Edsbärgs hd Nke. De två
sjöarna ha säkerligen en gång varit förenade, men ha genom
en uppväxande mosskant skilts åt.
Formen tvägge twteggia visar, att förra leden i det älsta
namnet stått i gen. plur. Den har således lytt *Tvneggialota-.
Senare leden har väl varit -sio (-sio). Ur *Tweeggialotasio 'sjön
som består av två delar' har man så gjort ellipsen *TvEeggelota.
Sedan sjön uppdelats i två, har man satt namnet i pluralis, ock
vi ha så fått den best. formen Tväggelättorna, som jag anträffat på en karta från 1600-talets slut.
Ur *TwEeggialotasio har en form *Tväggelottesjö(n) utvecklat sig. Till denna har gjorts ellipsen *Tväggelotte, pl.
Tveggelåttarna (Lilla och Stora T. 1708 Bergius' karta), motsvarande det nuvarande dialektala uttalet tv&galetar.
Sak XI, s. 155.
Se Edsbärgs hds sjön., Sv. landsni. 1908, s. 51 f.
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Glottran I. Glottrasjön, sjö i Lids sn, Rönö hd Sdml.
(Glåttern Lacus 1677 Andersson), vid gården Glottra. Härom
skriver Hellq. a. a. s. 179: »glot3ran2 (SGU Aa 24: 77)
Lids sn, Rönö hd Sdnil.; även kallad Glottrasjön : Glottra,
vilket gårdnamn år 1331 skrevs Glutree (SD. IV). I den angränsande Runtuna sn är Glottrasjön belägen (GS 4 0 33, SGU
Aa 24: 77), likaledes vid en gård Glottra, som år 1413 skrives
Glotrom (SD. NS II), men 1382 (i) Glytro (SRP: 1742), 1447
Glötrum, 1466 Glöttrom ock 1500 Glöthra; vidare i Svännevads sn Nke Glottrasjön (enligt uppgift uttalas namnet, som
det skrives) vid gården Glottra. Se för övrigt Caottern. Fsv.
sannolikt Glotre.»
Det är uppenbart, att alla de av Hellq. nämnda sjöarna
fått namn av de vid dem belägna gårdarna. Byn Glottra i
Runtuna sn skrives: Curiam . . . . in rentunum nominatam
glutrer 1296 SD. II, .s. 220 or. ock (i) Glotrom 1413 SD. ns
II, s. 693 or. Namnet är således ett pl uralt ord. Vore det
urspr. ett sjönamn, borde detta även ha stått i pluralis. Men
varför skall i så fall denna plural Glutrer eller *Glottrar ? nödvändigtvis ha en sing. *Glotre. Det nuvarande sjönamnet Glottrasjön, som bäres av en mycket obetydlig, omkr. 600 m. lång
sjö, är i varje fall sammansatt med bynamnet, ock mycket talar
ej för att detta ursprungligen skulle ha varit ett sjönamn.
Byn S. Glottra i Svennevads sn, Sköllersta hd Nke, skrives
1553 (i) Södra Glottra ock 1688 Toring Glåtra. Den vid byn belägna sjön kallas å Torings ka. 1688 Glåtra Sjön. Från Glottrasjön
rinner en bäck, ock vid denna bäck ligger över en halvmil fågelvägen från sjön gården Glotterbäek (GS:65), som skrives (i) Glottrabäck 1553' ock Glåtrabäck 1688 Toring. Förra leden i Glottrasjön är givetvis gen. plur. av bynamnet Glottra. Genom reduktion ur *Glottrasiobtek ha vi fått bäcknamnet *Glottrabäck,
vilket lånats av den vid bäcken belägna gården Glotterbäck.
Vad nu särskilt sjön Glottran i Lids sn beträffar, kallas
den visserligen i geolog. kartv. beskr. N:o 24 Glottran, men
på själva kartan står Glottra Sjön ock på GS: 66 kallas den
Eknaren, en sak som Helig. a. a. s. 104 ej observerat.2 Dessa
Nkes fornm.-för. tidskr. I, s. 119.
Han uppför nämligen därstädes Eknaren som en särskild sjö.
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skiftande benämningar tala ju för att sjönamnet är sekundärt
i förhållande till gårdnamnet. Rörande det av Hellq. anförda
fsv. belägget Glutrap 1331 kan man ej avgöra, om det gäller
Glottra i Lid eller i Runtuna (eller i Svennevad?). I det anförda brevet' står nämligen: »pro bonis eorum dictis glutrce
super ior i s we eia, et orlundhum in osgocia.» Brevet synes
vara utfärdat i Västergötland. Från västgötasynpunkt förmodar
jag .att såväl Närke som Sörmland kunde kallas »superior
Svecia».
Enligt min mening är Glottran sen ellips av Glottrasjön;
ur ett Glottresjön2 har man gjort ellipsen Glåttern (1677).
Bynamnet Glottra hör givetvis till samma ordgrupp som
linni. dial. glotter n. 'halvflytande massa, sörja (även om grodrom), slem, snöglopp, slaskväder', isglotter n. 'issörja' (Vendells
ordb.), sv. dial. snö-glotter m. 'rägn ock snö tillhopa' (Rz s.
643 b), glu.tter n. 'tunn sur mjölk' (Nor. Dalmålet, Sv. landsm.
IV. 2), glötter n. 'surmjölk' Vb (Rz), finni. dial. glottrog, -ot
'halvflytande, stadd i upplösningstillstånd (t. ex. om grodrom), blöt
ock upplöst, klibbig, slaskig (om väderlek), slipprig (om marken)',
glottron n. 'övermoget jortron', glottra v. 'slaska, gloppa'
(Vendell), sv. dial. glutra v. Gotl. (»Vattnä glutrar uppa sumpen» Rz) 3.
Samtliga dessa ord beteckna ett halvflytande, sörjigt
tillstånd. Samma grundbetydelse har givetvis ursprungligen
även varit fäst vid ortnamnet Glottra. Enligt min mening har
det väl närmast betytt 'sumpmark, kärrmark, mossmark, dyig,
sumpig sjöstrand' el. dyl.
2. Typen Aspe(n).
Aspen (aspan, aspan), sjö i Lerums an, Vättle hd Älvsb. 1.,
samt i Partille sn, Sävedals hd Göteb. o. Boh. l.4 Namnet
skrives Aspesjö 1625 Edgren Vättle hd, Aspen Laous 1654,
1656 ggk, 1686 lh etc. På ett näs i sjön Aspen ligger gården
SD. IV, s. 245 or.
Utvecklat ur Glottrasjön.
Jfr Hellq. a. a. s. 179.
SOÅ. XIII, s. 120.
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Aspenäs (åspances, åspances),. som skrives Aspenäs 1556 th, 1575

Vft 1591 dig' o. s. v. ock tydligen går tillbaks på ett fsv.*Aspanazts.
Namnet Aspen förutsätter enligt ortnamnskommittén »ett
fsv. Aspe, bildat av trädnamnet asp ock betydande 'aspsjön'
(se Hellq. Sv. sjön. s. 44)». Kommittén är således överens
med Helig. om ansättandet av ett sjönamnsbildande an-stamssuffix. Enligt min mening är den älsta belagda formen Aspesjö
(1625) redukt till basen *Aspancessio. Aspen är ellips ur Aspesjö. Förra leden i 'Aspances är gen. plur. av asp, ock namnet
betyder 'näset där aspar växa'. Jag hänvisar till det, som jag
förmodar, välkända faktum, att näs' ock uddars namn synnerligen ofta äro sammansatta med namn på trädslag, t. ex.
Asknäs, gård på en udde i Mälaren i Ekerö sn, Färentuna hd
Uppl. (Ecelesie askans 1303 SD. II, s. 373 or.), Aspanits, by
på en udde i Sommen i Malexanders sn, Ydre kl Ög.2 (in
Aspansas 1345 SD. V, s. 469 or.), Aspnäs, härregkd på en
udde i Tämnaren, Ö. Våla sn, Våla hd Västm. I. (aspanes
1327? SD. IV, s. 2 samtida afskr., in curia men Asptenees 1345
SD. V, s. 419 or.), se även ovan s. 42 n. 6.
Besesjö (bhaft1), sjö vid gården Bese i Torpa sn, Vedens
hd Älvsb. 1.3 Sjönamnet skrives: Bese-siön 1701 lh, Bese Sjöö
1741 lh o. s. v., men 1646 lh med ellips Beesen Laeus. Att
sjön fått sitt namn av gården Bese4, som skrives Besso 1574
1631, Beso 1617 1620, Bosse 1635 1715, Bese 1640 1877 jordeb.,
är otvivelaktigt.
Björken (nu Storasjö, störap.), sjö i Hällstads ock Härna
sur, Ås hd. Namnet skrives Biorke Laous 1644 lh, Björke
Siöö 1644 lh, Biörke Sjön 1646 ggk, Börek Sjön 1654 ggk,
Börke Sjön 1654 ggk, Börcke Sjö 1656 ggk, Biereke Sjön 1705
lh, Store Sjön Biöroken 1768 lh, Björken 1816 Lindskog Td glex,
St. Björken gstk ek. Namnet är troligen ellips ur Björkesjö(n)
fsv. *Birkesio. Är det, som ortn.-komm. förmenar, körkort
ning av *Björksjön», har det väl uttalats med alio. 1 ock hör då.
till typ 3.
Hellq. a. a. s. 40 f.
Norrby, Ydre hds gårdn. II, s. 57.
SOÅ. XI, s. 154.
SOÄ. XI, s. 86 f.
SOÄ. XIV, s. 219.
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Björkesjö (kOrkalg), sjö i Torpa sn, Vedens hd Älvsb. 1.,
skrives:' Biöreke siöön 1717 lh, Sjön Björken 1862 Ljn, Björken
GS: 33 ek.
Björken 1. Bjärken, sjö i Björkviks sn, Jönåkers hd Sdml.,
ellips till "Björkesjö(n), som i sin ordning är redukt till *Björkesätersjön 2.
Grågåsen (greigetsan, Grågåse Sjön 1826 lh, Grågåsjön GS:
42, Grågåsen ek), sjö i V. Tunhems sn, Väne hd Älvsb. 1. 3
Grågåsen är antingen ellips av Grågåsesjön eller, som ort.komm. antar, »förkortat» av Grågåssjön. I senare fallet hör det
till avdeln. 3 nedan.
Hundgäddsjön (hittvecj50n) eller Hundgädden (hitnyedan)
eller Gäddesjön (eec/af/03), sjö i Erska sn, Bjärke hd ock Hålanda
sn, Ale hd Älvsb. 1.4 Namnet skrives: Flungiäddesiön 1695
gmk, Hunngiädde Sjön 1766 lh, Hundgädde-sjön 1863 1881
lh, Hundgäddsjön ek. Namnet Hundgädden är snarast ellips
nr Hundgäddesjön (enligt ortnamnskomm. »förkortning av
Hundgädd(e)sjön»). Förra leden är böjningsform av det i
trakterna kring Göteborg vanliga5 dialektordet hunngädda 'äling,
elritsa, kvidd, (ale-)kuva'.
Enligt ortn.-komm. är »hundgädda troligen namn på ett
slags stor gädda». I detta ord har emellertid hund- med säkerhet en förklenande betydelse, en sak som visas även därav, att
ordet hundgädda i trakten av Kullabärg i Luggude hd Skåne
enligt uppgift av jur. stud. E. GLIMSTEDT, Uppsala, betyder 'grodyngel'.
Kleven (knvan, Kleffwesiö 16441h, Klefve Sjö 1646 ggk
o. s. v.), sjö i Varnums sn, Ås hd Älvsb. L Namnet Kleven
är väl ellips ur Klevesjö(n)6.
Soten (stan), sjö i Ods sn, Gäsene hd Älvsb.1., omkring 1 km.
fågelvägen från gården Sotared i Fänneslunda sn, Ås hd (GS: 34).
Namnet skrives:7 Sotareds Slö 1696 gmk, Soten Lacusi 1654,
SOÅ. XI, s. 154.
Se ovan s. 19 f.
SOÅ. XII, s. 156.
SOÅ. III, s. 60, II, s. 154.
Enligt meddelande av advokaten A. HEMMING-SJÖBERG.
sok. luv, s. 228.
1) SOÅ. VI (1911), s. 228.
4-120961 Sv. landsmål. S ahl g r en.
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1656 ggk, Soten 1711 ggk, 1773 Marelius o. s. v. Helig. a. a.
s. 567 ansätter ett fsv. *söte, bildat till fsv. sot ock betydande
'sotsjön'. Etymologien har upptagits av ortnamnskommittén,
som skriver: »Namnet, som är best. form av det i fsv. ss. mansn.'
brukade Sote, kommer av ordet sot ock betyder alltså 'den kolsvarta (sjön)'. Jfr sådana namn som Svarten, Mörken, Kolsjön. Se vidare gården Sotared i Fänneslunda sn, Ås hd». Nu
är att märka, att de av kommittén anförda parallellerna blott
kunna lemnas vitsord ur semologisk synpunkt. De av Hellq.
anförda morfelogiska parallellerna Ise, *Pilen° äro ock bliva
väl försedda med stjärna.
Under Sotared i det två år tidigare utgivna »Ås härad 1»
läses: »Ovisst är, om förra leden är det fsv. mansnamnet Sote
eller namnet på den en kilometer avlägsna sjön Soten i Gäsene
hd.» Som nämnt har kommittén senare under Soten lemnat den
ena ock, som jag anser, enda möjliga förklaringen.
Nu är det först att märka, att Sotared är en gammal betydande frälsegård, nämnd redan 1413 (Sotariidh SD. ns II, s.
714 or.), ock att Soten är en liten obetydlig sjö. För det andra
vill jag påpeka, att Sote är ett ej ovanligt fnord. mansnamn. Därom skriver LIND2 : »Att namnet dock [trots att flera av dess
bärare i de no.-isl. källorna troligen ej äro historiska personligheter] varit icke så litet brukligt under vikingatiden, framgår av dess förekomst i åtskilliga ortn.» LUNDGREN 3. anför en
Sothe (= Sots) ifrån Upp1.4 Enligt N1ELSEN 5 förekommer det
även i fda.
Vidare ingå personnamn synnerligen ofta som första sammansättningsleder i ortnamn på -rud, -red, -ryd. Endast från Brämhults sn, Ås hd, anför ortnamnskommittén följande: Eskilsryd,
Hemmingsryd, Kyllared ock Källbiteksryd 'Kettilbernsrydh).
LUNDGREN har också a. st. med fullt fog för Sotared ansatt fsv.
mansnamnet Sote.
SOÅ. XIV (1909), s. 18 f.
No.-isl. dopn. o. fing. namn fr. medelt. sp. 941 f.
Personnamn fr. medelt. i Sv. landsm. X. 6, s. 239. Ark 11-15,
som ännu ej utkommit, ha genom prof. LUNDELLS tillmötesgående stått
till mitt förfogande.
SD. III, s. 88 or. (1312?).
Olddanske personnavne s. 86.
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Slutligen bör anmärkas, att Sotared, by i Morups sn, Faurås
hd Hall. (GS: 18), Soterud, gård i N. Ryrs (Valbo-Ryrs) sn,
Valbo hd Dals. (GS: 41), samt Sotaryd, by i Långaryds sn,
Västbo hd Jönk. 1. (GS: 19), ej kunna ha fått namn av någon
Sjö *Sot°. Soterud ligger vid sjön Holm(e)vattnet, Sotared ock
Sotaryd ligga ej alls vid sjöar.
Sjönamnet Soten är enligt min mening med säkerhet ellips
till ett *Sotesjö
*Sotasjö), som till reduktionsbas har Sotareds
Sjö, vilken form är belagd från år 1696. En parallell till
Sotareds Sjö erbjuder Sotareds mosse (Sotareds måse 1695 gmk),
namn på en mosse i Fänneslunda sn, Ås hd, vid gården Sotaredl.
På samma sätt ha till sammansättningar med namnet på
nuvarande Sotenäset, näs i Sotenäs hd Göteb. o. Boh. 1. (fvno.
Såta nes2), bildats redukterna Sotebonde11 (GS: 41) ock Sotehuvud
(Sote-hufwud 17463, Sotehufvud 17924), klippor på Sotenäset,
Soteskär (fvno. 86tasker5, Soteskär 17926 18067), skär • utanför
Sotehuvud, ock Sotefjorden (fvno. Såtafjörörs, Sote Fjord 1806 7,
Sotefjorden 18678, Sotefjorden el. Soten 18675, fjord utanför
Sotenäset. Genom sen ellips ur Sotefjorden ha vi så fått Soten
(18651°, 18678, 18831').
Toren Man, Fole sio 1644 lb, Toren Laeus 1725 1729 lh
o. s. v.), sjö i Varnums sn, Ås hd Älvsb. 1. Toren (eller rättare
Tolen) är ellips ur Tole siö, vilken form den älsta skrivningen
Fole sio säkerligen betecknar12.
Viesjö (via ffi, via0n, WYe Laeus 1642 ggk, 1644 lb, Qvien
1643 1854 113, WSren Laeus 1644 lh, Wien glk I, bglk II o. s.
SOÄ. XIV, s. 216.
Lind a. a. sp. 941; Muncb, Norge i Middelalderen, s. 196.
Oedman, Chorogr. Bahus. s. 295.
4) Nordenankars sjökort.
Munch a. st.
Nordenankars sjökort.
Hermelins karta.
Holmberg, Bohusläns hist. o. beskr.2 I, s. 38, 201.
Holmb. a. a. III, s. 297.
Hist.-geogr. o. stat. lex. VI, s. 263.
Rosenberg, Geogr.-stat. handlex.
Jfr SOÄ. XIV, s. 229 samt min uppsats »Edsbärgs hds sjön.»,
Sv. landsm. 1908, s. 52 f.
SOÅ. XIV, s. 222 f.

52
sjö

SAHLGREN, SKAGERSHULTS SOCKENS NATURNAMN.

i Möne sn, Ås hd ock Dalums sn, Redvägs hd Älvsb. 1.

Vien är ellips ur Viesjö(n).
Ämten (eemtan,, Emta sjö 1815 lh, Ämtesjön Lindskog,
Tuneld, Emtesjön eki), sjö i Toarps an, Ås hd Älvsb. 1. Ämten
är ellips ur Ämtesjön.
Öresjö (gra54, Öre Mön 1646 lh, Öresiön 1711 ggk, Öresjön 1747 Linné, Ören Lacus 1646 1727 lh, 1654 1656 ggk,
Ören m. 1600-t. 1689 ggk, Sjön Öhren 1692 ggk, Sjön Ören

1793 lh o. s. v.2 ), sjö i Bredareds sn, Vedens hd Älvsb. 1.
Ören är ellips ur öresjö(n).
Sandsken (sginskan), sjö i Ods sn,. Gäsene hd Älvsb. 1. 3, vid
byn Sannum (sem", Sandim 1545 ml, Sandem 1550, Sånndem
1560 o. s. v.). Bynamnet Sannum är påtagligen, såsom ortnamnskommittén antager 4, sammansatt av orden sand (vg.-dial.
sann, dum) ock hem 'bygd'.
Sjönamnet skrives:
Sannen Laeus 1654, Sanen Laeus 1656, Sannen 1711 ggk,
1773 Marelius;
Sansken Laeus 1687, Sjön Sansken 1790, Sjön Sansken
1797 lh, Sjön Sonsken 1696 gmk, 1808 Hermelin, Sandsken
gstk ek etc.;
Seinnum Sjö, Sånnums Sjön 1705 lh, Sanum s.n tkk.
Namnet förklaras av kommittén på följande sätt: »Namnet
är bestämd form av ett adjektiv sandsk 'sandig', bildat till
sand såsom himmelsk till himmel, dalsk till Dalarna o. d. (se
Hellquist, Sv. sjön. s. 522). Stundom har sjön fått namn efter
den bredvidliggande byn Sannum (se denna). kista namnet synes
ha varit Sanden, väl förkortning av Sandsjön.»
Jag kan ej ansluta mig till denna etymologi. Till en början
anser jag ej möjligheten av en bildning sandsk 'sandig' vara
tillräckligt styrkt. Parallellerna himmelsk ock dalsk erbjuda
ju intet stöd från semologisk synpunkt. Sandsk i Sandsken
måste enligt min mening vara bildat till bynamnet Sannum
(*- Sandhem), på samma sätt som mursk i Murskasjö (mikska50)5
SO.Ä. XIV, s. 226.
sok XI, s. 144.
SOÄ. VI, s. 228.
SOÄ. VI, s. 166 f.
SOÄ. VI, s. 218.
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är bildat till gårdnamnet Murum (E- Mwrem 1550 *Murheml).
Murskasjö är ett binamn på den vid gården Muruni i Hovs sn,
Gäsene hd Älvsb. 1., belägna sjön Murumssjö (miarumsfo, Murums
Sjön glk I, Murumssjön bglk I). Till bynamnet Äne (1540
Skjb) i Kvinnestads sn, Gäsene hd 2, har bildats adjektivet änsk
'Äne tillhörig', som ingår i byns binamn Änskabyn (enskabyn)
samt i ånamnet Änskån (c'enskana, Enska å 1540 Skjb) 'ån
vid Äne'. Till gårdnamnet Lindsås (Linsås 1540 Skjb)3 i Borgstena sn, Vedens hd, har man gjort adjektivet lindsk, som ingår i namnet på det vid gården belägna Lindskabärg (linskabcer3)4, o. s. v.
Av *Sanske siö 'sjön vid Sannum' har genom ellips blivit
Sansken (1687). Men även formerna Sannen etc. böra förklaras ur bynamnet Sannum. Genom reduktion ur *Sandherasslö (Sånnums Sjön 1705) ha vi fått *Sandsjön ock därur genom
ellips *Sanden, Sannen.
På detta sätt få vi en enkel ock framför allt enhetlig förklaring för de tre grupperna namnformer.
Grosken (gröshan), sjö i Grovare sn, Ås hd Älvsb. 1.3 Vid
sjön låg förr en by Grovare, som givit socknen dess namn.
Sockennamnet skrives 1386 Grovara. Senare leden är vara
'strand'. Enligt Helig. a. a. s. 188 f. är förra leden ett sjönamn *Gro, som skulle vara ett äldre namn på Grosken. Denna
förklaring har upptagits av kommittén. För min del ställer jag
detta gro till ängnamnet Groe (grime,), Lilla Beddinge sn,
Vämmenhögs hd Skåne, m. fl. dylika namn, t. ex. Grolanda
(j Grolande 1425), gård i Starrkärrs sn, Ale hd 6, vilka enligt
min mening snarare alstrats ur grönskande ängar än ur grönskande sjöar. Grosjön (Gro-siön 1727), sjö i Starrkärrs ock Skepplanda snr, Ale hd, vid gården Gro1anda7, anser jag vara redukt ur
Grolandasjön, som namnet skrives å ek. ock hos Sydow 19068.
7)

SOÅ. VI, s. 100 f., 215.
SOÅ. VI, Et. 56 f.
SOÅ. XI, S. 10 f.
SOÅ. XI, s. 141. Jfr vidare sockennainnen Erska i Bjärke hd

ock Nårska (Skogsbygd) i Kullings hd, SOÄ. III, s. 2 f.
6) SOÄ. II, s. 104 f.
SOÅ. XIV, s. 38 f., 217 f.
SOÅ. XIV, S. 164.
Jfr även groryå 1310 SD. II, s. 623 orig., namn på en gård
på Dal (= Grorud i Rännelanda sn, Valbo hd?).
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Namnet Grosken skrives: Brun-Sjö 1695 gmk, Brun Sjön
1705 lh, Brune Sjön 1705 lh. — Grofwareds Sjö 1728 1758,
Grofwareds el. Siögårds Sjön 1726 lh, Grafvareds el. Sjögårdssjön 1865 Ljungström, Sjögårdssjön, Grofvaredssjön bglk I,
Grovaresjön 1881 Höjer, Grofvare sjön ek, Grosken 1893 Strömbom, 1895 Nyström, Grosken el. Grovaresjön 1906 Sydow.
Enligt kommittén är det ursprungliga namnet *Gro som
senare ombildats till Grosken efter den nyssnämnda närbelägna
sjön Sandsken. Häremot vill jag invända följande. Vi veta, att sjön
1695-1705 hetat Brun(e)sjö(n), 1728-1906 Grovaresjön samt Sjögårdssjön. Groskea är första gången belagt 1893. Har således
sjön, vilket ju ej är omöjligt, en gång hetat *Gro, så har ju detta
namn synbarligen dött ut, långt innan namnet Grbsken bildades.
Grosken bör således snarare vara en ombildning av Grovaresjön
än av *Gro. När man nu vet, att till Lindsås bildats platsadjektivet lindsk, till Murum adj. mursk o. s. v. (se ovan),
inses lätt, att platsadjektivet till Grovare måste ha lytt grosk.
På samma sätt som sjön vid Murum kallats Murums sjö eller
Murskasjö ock sjön vid Sannum kallats Sånnums Sjön (1705)
eller *Sanske sjö, har sjön vid (i) Grovare kallats Grovaresjön
eller *Groske sjö, varur ellipsen Grosken.
3.

Typen Asgen).

Bjuren (bju4ren, bju.4rn, Biur Sjön 1677 Anderssons ka.,
Bjursjön 1804 Hermelins ka., Bjuren GS: 66), sjö i Flens sn,
Villåttinge hd Sdml. Hellqu. a. a. s. 52, som blott känner
namnet från modern tid, anser, att sjön fått namn på grund av
formen, som enligt honom »— att dömma av kartan i — i hög
grad påminner om bäverns».
Han fortsätter: »Av samma ord äro åtskilliga sv. sjönamn
bildade såsom Bjarsjön, Bjurvattnet, Bjurtjärn, Bjurbäoken2;
jfr även fsv. gårdnamnen Bywragyl (»Bjurgöl») Rysta sn Og.
(1322) SD. III samt Biwrssbtek i Undenäs sn Vg (1447 Vjb s.
170). I dessa fall har dock namnets upprinnelse sannolikt i
allmänhet en annan grund, nämligen den att bävrar uppehållit
Spärrat av mig.
Ej sjönamn.
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sig vid de nämnda sjöarnas stränder.) Jag kan ej förmå mig
att tro, att över huvud taget någon sjö blivit uppkallad på
grund av sin likhet med en bäver. Att ej i detta fall så är
förhållandet, är uppenbart.
Bjuren är tydligen en ung ellips (eller kanske reduktI) av
Bjursjön, som namnet ännu skrives 1804. Sjön har naturligtvis
fått sitt namn av att bävrar där uppehållit sig. Namnet Bjursjön bars förr även av Kopparsjön (Kopparsj. GS: 54, Biursiö
1505 avskr. Handl. s. 2), sjö i Mölltorps sn, Vadsbo hd ock
Bredviks so, Kåkinds hd Vg. Ortnamn på begynnande Bjuräro i Söder‘anland ej ovanliga.
Hägern (htt4gern, bland allmogen enl. Hellq. hä4jern, Hägern
1774 Croalius s. 129, GS: 29 2 ), sjö i Kristdala an, Tunaläns hd
Kalm. 1.
Vid sjön Hägern ligger, som Hellqu. även anmärkt, en
gård Hägerum. Namnet skrives under äldre tider: Hygerum
1448, i (j) Hägrarum 1538 (2 ggr), vdij Hägrerum 1546, i
Hägarum 15603. Dessa namnformer gå säkerligen tillbaka på
ett fsv. *Hteghrarum, som kanske betytt 'den avröjda plats
där hägrar varit synliga' ock som är bildat på samma sätt som
t. ex. Yxnerum (I Yxaarum 1466), vilket namn enligt NORRBY
betyder 'oxarnas öppna plats'.4 Namnet kan ock möjligen innehålla gen. sing. av det manstillnamn(?) Heeghre, SOM LUNDGREN från tiden 1221-32 anträffat i förbindelsen Karolus.
hegre 5. Samma namn ingår troligen i sockennamnet Hägerstad, Kinda hd Og., som 1247 skrives (de) hteghrastadh6, 1261
(de parroehia) hteghirstadha7, 1286 (de parroehia) htegherstadh8,
de hoegirstad9, 1303 hegirstadl°. Hellqu. ansätter ett av mansEllips, om -en enbart uppfattats som best. artikel; redukt, om

-en värkat som avledning.
Hellqu. a. a. s. 250.
C. A. Carlsson, Anteckn. om Kristdala socken, s. 121 f.
Ydre hds gårdn. II, s. 51.
SD. I, s. 224 or. Karolus Hegre synes ha varit bosatt i
Småland.
SD. I, s. 318 avskr.
SD. I, s. 405 avskr.
SD. II, s. 3 avskr.
2) •SD. II, s. 17 or.
10) SD. II, s. 375 or.
8)

56

SAHLGREN, SKAGERSHULTS SOCKENS NATURNAMN.

namnet Hmghre avlett patronymicum *Ha3grunger i det fsv.
ortnamnet Hregrungel.
Huru nu än 'Hwghrarum skall tolkas, anser jag det försiktigast att betrakta detta namn som primärt i förhållande till
sjönamnet Hägern. *Htegrarum har föranlett ett *Hägrarumsjön, varur man genom reduktion fått *Hägrasjön, Flägr(e)sjön,
som slutligen efter ellips givit Hägern.
Uttalas namnet med aks. 2 2, hör det under avdeln. 2.
Lången (l6p,), sjö i Rarnundeboda sn, Grimstens hd Nke,
ock i Finnerödja sn, Vadsbo hd Vg. Namnet skrives: Ungen
1676-79 ggk, Lången 1688 Toring, ek, GS: 64, Lången Laeus
1696 ggk. Ett bärg väster om sjön har sedan gammalt varit
råmärke mellan Närke ock Västergötland. Det kallas Lagsiöhög, Lagssiö höögh 1505, Longsiö högh, Lagslöhög heller och
Långslöhög 1505-1673 avskr. Handl. ss. 2, 4 if., Långhögen
1529 (2 ggr) avskr. Hand!. s. 8, långe Kulle 1676-79 ggk, Långahög 1678 Handl. s. 46. Norr om sjön i Ramundeboda sn ligger
gården Långsmon (/ögsmon), som skrives Långzmo 1583 1615
jb, ock över en km. öster om sjön gården Långåsen (/6640y,
Långåssen 1660 1686, -åsen 1665 1880 jb), vilket senare namn
troligen — att dömma av naturrdrhållandena — betyder 'den
långa åsen'.
De älsta skrivningarna Lagsiö- äro felformer för Langsioeller Långsiö-, vilket således är sjöns älst kända namn. Med
detta är Långsmon sammansatt (<-- *Langsiomo). Lången är
ellips ur basen Långsiö(n).
Rummen (1796 Sparrmans ka., 181. Hermelins ka., GS: 37),
sjö i Gamleby sn, S. Tjusts hd Kalm. 1. Uttalet är rum4men3.
Bredvid sjön ligger byn Rumma (i Rumum 1368 SRP: 818).
Enligt Hellqu. visa enstavighetsakcenten ock gårdnamnet Rumshult hän på ett fsv. sjönamn *Romber. Namnet Rumshult
visar dock ej så mycket. Det är nämligen blott ett feltryck på
generalstabskartan för Ramshult, så 1796 Sparrmans ka., 1883
Rosenbergs lex., 1909 Post- o. telegrafortfört. Vi ha således
blott formerna Rummen ock Rumma (i Rumum) att hälla oss
Sv. ortn. på -inge s. 57.
Se Hellqu. a. a. s. 250 not 1.
Hellqu. a. a. s. 487.
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till. Enligt Hellqu. är bynamnet Rumma bildat till Rummen
Såsom Näkna, Remma, Rottna till Näken (nä3ken2) eller Näknen,
Remmasjön ock Rottnen (r é). Ingenstädes förklarar han dock
dessa underliga bildningar.
Rumma är, som den fsv. formen (i) Rumuna visar, plur. av
det . i ortnamnen i Kalmar län mycket vanliga ordet rum n.
'röjt ställe'. Beträffande formen jfr Torpa, Bärga, Hulta. I
Kalmar län finnas ytterligare två orter Rumma, den ena en by
i Hannäs sn, N. Tjusts hd vid sjön Storsjön (Rumma 181.
Hermelins ka., GS: 46), den andra en gård i Västrums sn, S.
Tjusts hd, vid en vik av Östersjön (Roma 1796 Sparrmans ka.,
fel placerat, Rumma 181. Hermelin, 1883 Rosenberg). I Horns
sn, Kinda hd Og., ligger ett fjärde Rumma, en gård som ej
alls ligger vid någon sjö (GS: 36).
Rummen är ellips till *Rumsjön av *Rummasjön. På
samma sätt har Rumsjön, sjö i S. Vi sn, Sevede hd Kalm. I.
(181. Hermelin, GS: 36), fått namn av den bredvidliggande byn
Rum (181. Hermelin). Detta bynamn Rum visar enl. Hellqu.
däremot tillbaka på ett sjönamn *Rumber(!).
Kvidden. Härom säger Hellq. a. a. s. 314: »kvid4den
(Tuneld s. 82 [1741], GS 3 Ö 31)1, ytterst obetydlig sjö i Ramsbärgs sn, Lindes bärgsl. Vstml. Den 'har' — enligt TIINELD
— 'stor myckenhet af et litet fiskslag, kalladt qwidder'. Man
får väl antaga, att denna uppgift är riktig ock att sjön fått
sitt namn efter dessa fiskar. Kvidden är i så fall en elliptisk
bildning i st. f. Kviddsjön eller Kviddtjärn; jfr det just i
mellersta Sverge förekommande Kviddtjärn2 På samma sätt
ock av liknande anledning har sjönamnet Ölkytan samt väl
även sarven uppkommit. På samma sätt är sjönamnet Ålen
en ellips av fsv. Aalsio. En fsv. bildning med betydelsen 'sjö
där fiskslaget kvidd förekommer' hade snarast hetat *Kvidde;
ett utan avledning direkt av detta ord bildat sjönamn skulle
hälst utmärka en sjö, som till formen liknande en dylik fisk.»
Med denna förklaring kan jag i allt instämma, dock med reservation mot den sista meningen. Kvidd är ett namn på
Kallas Quidden ek 1865-67 ock i dialekten enligt uppgift
av fil. lic. SAM JANSSON kvidan [kvidan?"
Värmland ock Närke.
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'elritsan', jfr ovan under Hundgädden S. 49. I den närbelägna
Julsjö sn, Nora o. Julsjö bg, finnas enligt ek 1865-67 en sjö
Qvidden ock två sjöar Qviddkärn.
Stora o. Lilla Spjuten (spp:tty, enl. Hellqu., St. (L). Spjuten
1865-67 ek), två sjöar på gränsen mellan Grythytte sn o.
bg ock Julsjö sn i Nora o. Julsjö bg. Hellqu. a. a. s. 570
f. ansätter ett fsv. *Spiuter. Spjuten är emellertid ellips ur
Spiut Sjön, som namnet 1688 å Torings ka. skrives.
Förra leden i Spiutsiön är säkerligen fsv. spjut i betydelsen 'självskjutande spjut för jakt å större djuel. Sådana
spjut uppsattes naturligtvis med fördel på en sjöstrand. Vi få
ej med Hellqu. här anta ett spjut 'gränsmärke', då ett sådant
ord ej kan styrkas från denna del av landet.
Ålsjön, sjö i Rägna sn, Finnspångaläns hd Og. (sjön
Aalsjö 1365 SRP: 660, Alsjön GS: 65), skrives å Hermelins ka.
1803 med ellips Ålen. Denna ellips erkännes av Helig. a. a.
s. 764.

Ovanstående samling av elliptiska sjönamn med best. artikel kunde göras mångdubbelt större. En fackman ser emellertid lätt vid en genomläsning av HELLQUISTS Sv. sjön. ock ortnamnskommittöns arbeten, vilka sjönamn som sortera under mina
ellipskategorier.
Reduktionens ock ellipsens, värkningar ha ej blott drabbat
sjönamnen. Det finnes även massor av reducerade ock elliptiska
namn på åar, näs, öar, grund, ängar, åkrar o. d., som jag
i följande delar av mitt arbete kommer att utveckla.
Jag vill sluta detta kapitel med en liten modifikation av
min ovanstående skematiska framställning.
Sedan man genom ellips bildat hundratal ock åter hundratal
av sjönamn på -e(n), övergick säkerligen ändelsen -en flerstädes
så småningom till ett produktivt suffix. Man hade troligen
ej alltjämt klart för sig, att det var bestämda artikeln man
tillade till det förkortade namnet. Men i så fall blev förkortningen ej någon ellips, utan en red ukt av samma typ som labbis
av laboratorium + is.
1) Jfr SOÄ. IV, s. 72 f., Keyland i Fatab. 1906, s. 14 f.
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Vidare vill jag naturligtvis ej direkt bestrida möjligheten,
att man t. ex. till typen Aspsjön har kunnat bildat redukter av
typen Kapen.
1 den föregående exempelsamlingen har jag alltid haft det
tysta förbehållet, att jak haft att göra med de ursprungligare
bildningar, som danat den ram, vari sedan redukterna slunkit
in. Har jag i min samling fått med en redukt i stället för en
ellips, spelar det ingen roll, då ju detta slags redukter enligt min
mening i alla händelser förutsätta ellipser.

KAPITEL III.

Sjönamnen i Skagershult.
Finnflon, fittfirQn.
Finnflon är namnet på en liten göl mellan torpen Munkatäcken ock Bäckelid. Den torkar ut under torra somrar. Senare
leden är närkesdial. Rrp m. 'tillfällig vattensamling'.
Förra leden är ursprungligen böjningsform av folknamnet
finne. SOD2 NORDMANN1 visat, började omkring år 1580 en rätt
betydlig invasion av finnar till skogstrakterna i hela härtig
Karls härtigdöme, d. v. s. Södermanland, Närke ock Värmland.
De slogo sig ned på allmänningsskogarna, röjde sig där svedjeland ock byggde upp sina s. k. finntorp. För att skydda denna
kolonisation utfärdade härtig Karl d. 6 okt. 1583 ett formulär
till privilegiebrev för »Finnar som Torpeställe uptagit haffua,
och begynt byggia».2 Han ger här tillstånd för finnen N. N,
som begynt röja ock bygga ett torpställe på kronans ägendom
i N. socken, att bruka ock behålla detta, för så vitt därmed ej
beredes men för »gamble bolbyar» eller det ligger på enskildes
med rå ock rör omlagda ägor.
I Skagershults socken synas icke så få finnar ha bosatt
sig. Vid Grimstens härads ting d. 18 febr. 1656 avsades följande
dom 3: »Testebeckefinnen, Per, skall innan nästkommande Walborgmessa afflyttia den Stuga, som han emot iihgrehnen upbygdt haf:r, hwar och icke, blif:r den Aff H:t' Lensman, effter
ber:de tijdz förlopp, aldeles affhyyst och uthrifwin.»
Finnarne i mellersta Sverige, Helsingfors 1888.
Nordmann a. a. s. 10.
Örebro m. fl. läns renov. domb. N:o 19 fol. 100 (Riksark.).
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I gällande jordebok för Skagershults socken upptages ett
oskattlagt frälsetorp Finnabygget, vilket namn dock ej längre
är känt i orten. Som ur äldre jordeböcker framgår, menas härmed nuvarande Blomsterhult (i dial. vanligen Torpet, tårpa).
Förra leden i Finnabygget är böjningsform av finne, ock senare
leden är närkesmålets bygge 'nybygge'.
Den omständigheten, att ett rent finskt namn på en sjö har
kunnat uttränga det äldre svenska namnet, tyder på en jämförelsevis tät finnbebyggelsel.
Likaså ha finnar i rätt stort antal bosatt sig i grannsocknarna. Edsbärgs hds or.-domb. 7 okt. 16242 nämner t. ex.
»Hindrich finne i Storbiörnbo» (nuvarande Storbjörboda i Kvistbro sn, ej långt från Skagershults sns gräns). Enligt Visnums
hds or.-domb. d. 20 aug. 16493 har det i Nysund ej en halvmil från Skagershultsgränsen belägna Meskog upptagits av en
finne Påvel. I Viby sn omkr. en halvmil från Skagershults
sockengräns ligger ett hemman Finnefallet (1686— 1880 jb),
som under namnet Finnefalla förekommer redan i 1675 års
jordebok.
Vid Finnfion ligger en kolbotten med namnet Finnflobotten
( einfkobetn,).

Gryten, grOy, (grgtv).
Gryten är en ej obetydlig, ovanligt stenig sjö (största
längden något över 1,5 km.) i gränsen mellan Ramundeboda, Finneröja ock Skagershults snr ock är således även gränsmärke
mellan Närke ock Västergötland. Sjön är på grund av dessa
omständigheter ofta nämnd i mina källor.
grytenn, grytten 1643 Handl. s. 12, Grytten Lacus 1676-79
Q: 77: 3, Grytsiön, Grytsiöö, Gryten (2 ggr) 1678 avskr. i Hasselfors bruks ark., Gryten, Gryten Sjön 1688 Toring, Grytten
Lacus 1696 Q: 78: 2, Gryten Lacus 1696 Q: 79: 9, Sjön Grytfot el. Gryten 1600-t. Q: 77: 5, Gryten, Sjön Gryt(h)en (2 ggr)
Se nedan under Pasken.
Ups. Landsarkiv.
Handl. s. 15.
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1709 Bergius ka. Laxå, sjön Gryten, Grytsiön, Grytesiö 1739
Hasselfors, Gryten GS ekl.
I sjön ligger en ö Grytön, nu i Finneröja, som förr var
gränsmärke mellan Närke ock Västergötland. ön ock råröret
kallas: Gryterör 1505 Hand!. s. 2 avskr., före 1673 Hand!. s. 4
avskr., Gryte röör 1600-t. Hand!. s. 6 avskr., Gryta öö 1636
Handl. s. 11, Gryteöö 1669 Handl. s. 41, Grytöö 1678 Handl. s.
46, 1739 Hasselfors bruks ark., Gryttön 1696 Q: 78: 2, Grytön
1696 Q: 79: 9.
Strax ostnordost om Grytön står i sjön en spetsig sten
Grytefot (grytegt), som nu är råmärke mellan ovan nämnda
socknar: Grytfot 1674 Toring, Gryttott 1676-79 Q: 77: 3,
Grythefoth 1684 Laxå, Gryte fot 1688 Toring, Grytte Rör
1696 Q: 78: 2, Q: 79: 9 (2 ggr), Gryte rör 1696 Q: 79: 9,
Grytefot 1709 Bergins, (steenen) gryterot (3 ggr) 1734 Laxå
ark., Gryfot el. Grytan 17004. Q: 77: 6, Grytfoten, Grytfote
sten, Grytfotesten(en) 1739 Hasselfors ark., Grytefot 1838
Lagergren.
Straxt bredvid Grytefot ligger i sjön en upptill något konkav sten Grytan (grVg).
På östra stranden ligger ett råröse Gryterösa (grVargsa)
eller Grytsjö rösa (grVf6t roa), som 1734 (Laxå ark.) skrives
gryttsiö röse(t) (2 ggr).
Från sjön Gryten rinner en bäck Grytebäcken (grVabwlsti)
eller Grytsjöbäeken (grVfrbcelsv„), som 1838 Lagergrens ka.
(Hasself. ark.) skrives Grytebäcken. Ett vid bäcken beläget
torp heter Grytebäcken (g9Vabelpj) ock skrives 1696 (Q: 79: 9)
Grytbäckn.
Bärgåsarna kring Gryten kallas Grytåsarna (grp.t4s0 eller
Grytåsen (grpygsn).
En mosse straxt öster om sjön, som nu heter isamossen
(disamm) eller Högskogmossen, kallades förr Gryt(e)mossen:
Gry Måse 1674 Toring, Gryte måse 1688 Toring, Gryt Måssen
1) De i Edsbärgs hds sjön. använda förkortningarna »Toring 1674»
ock »Bergius 17081 beteckna den förra en karta i Hasselfors br. ark., den
senare en karta i Svartå br. ark. Genom ett förbiseende blev detta ej
därstädes anmärkt. För denna avhandling har jag använt ett i Generallantmäterikontorets ark. förvarat exemplar av Torings karta 1674, märkt
Q: 77: 14.
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1696 Q: 79: 9, Grytemåse, Grytmåse 1709 Bergius (Laxå ark.),
Grytmåsen 1739 Flasselfors br. ark.
Älst av alla dessa namn är utan tvivel sjönamnet Gryten.
Detta är enligt min mening ellips ur Grytesiö (1739), motsvarande antingen ett fsv. *Grytesio, där förra leden är stammen i *gryte n. 'stenhop', jfr fvno. blägr§ti, störgr§ti, hraungr§ti (Vigfuss.), grutä n. 'smula' Ångm. (Rz), gryte n. 'der
griess' 1749 (Lind), gryte n. 'gry' Södm. (Ericsson) samt t. ex.
Birkiuik omkr. 1314, SD. III, s. 152 reg., nu Björkviks sn, Jönåkers hd Södra., in birkeby 1331 SD. IV, s. 238 or., nu Björkeby
i Järfälla sn, Sollentuna hd Uppl.; eller ock ett fsv. Gryte sio,
där förra leden är best. form av ett mot fvno. gr§ttr 'stenig'
svarande Av. adj.1 Den senare möjligheten är från betydelsesynpunkt att föredraga.
Ellipsbasen finnes ännu med synkope av andra vokalen
kvar i namnformen Grytsiö(n) 1678 1739 ock i namnen Grytsjö rösa ock Grytsjöbäcken. Den mera sällan förekommande
uttalsformen grgh,t, kan vara ellips ur Grytsjö(n).
Namnen Grytön, Gryterör, Grytåsarna, Grytemossen äro
antingen med reduktion bildade till Grytesiö eller ock direkt
sammansatta med ellipsen Gryte(n).
Grytefot ock Grytan äro självständigt bildade namn. Stenen
Grytefot liknar nämligen en grytfot ock stenen Grytan genom
sin grunda urhålkning upptill en gryta.
Grytefot beskrives år 1739 sålunda: »Denna Grytfotesten
ligger på östra' sidan af Grytöö, i Sjön Gryten, är ongefär af
fem alnars högd och Sju alnars diameter, något spitsig upåt,
har tre hörn och tre flata sidor; . . . På Norra sidan ifrån Grytfoten ligga i siön några mindre stenar 2.» Stenen erinrar således, som jag för övrigt själv övertygat mig om, till formen
något om en fot på en s. k. fotgryta (fothe gryther 1556 Finl.
Häfd. IV, s. 288). På samma sätt kallas enligt LIGNELL3 fyra
i en halvcirkel resta stenar vid S. Billingssäter, Färgelanda sn,
Valbo hd Dalsl., för Grytfötterna. Enligt HAHN 4 hette 1748
i) Jfr nsv. såt: fvno. sattr, Nor. Asehw. gr. § 304.
) Protokollsutdr. ö. häradssynen vid Svartå 18/6-3/7 1739, s. 592,
Hasself. br. ark.
8) Beskr. ö. grefsk. Dal I, s. 81.
4) Joh. Månssons Uplifw. Aska s. 66.
2
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ett grund utanför Karlskrona Grytefoten. För att ytterligare
belysa den roll, grytfötterna spelat för namngivningen, kan jag
meddela, att ett östgötskt köpebrev' av år 1377 är undertecknat
av bl. a. Jowan Grytofot.
Slutligen vill jag nämna, att en av mina meddelare (A. G.
Andersson) på min fråga, varför stenen kallades 'Grytefot',
verbis expressis svarade: han ska ha likna n grptafQt o_p o nfrvcend (han lär ha liknat en uppocknervänd grytfot).
Namnet Grytan är säkerligen yngre än namnet Grytefot.
Den ifrågavarande stenens likhet med en gryta är ej mycket
frapperande ock skulle nog ej observerats, om ej stenen legat
straxt vid Grytefot.
Möjligen ligger från början i namnet Grytefot en medveten
ordlek, något som jag dock ej håller mycket troligt. Märk, att
nuvarande Mosstorpsmossen (ek) i Nysunds sn av TORING 1688
kallas Gryt Fots Måse. Denna mosse kan ej ha blivit uppkallad
efter den nära en mil avlägsna Grytefoten i sjön Gryten.
Grå-ten eller GrSrten är ett av Sverges vanligaste sjönamn.
Särskilt förekommer det ofta i trakterna av Tiveden ock
Kilsbärgen. Det synes, som om namnen i regel skulle vara
bildade genom ellips ock således utgångna från fsv. Grytsio 2,
vartill formen Gr§ten hör, eller *Grytesio, vartill GrYrten är
ellips. Jämför t. ex.:
Gryten (GS: 64, ek, Grytsjön 1808 Hermelin), sjö i Nysunds sn, Visnums hd, strax intill Ölme hds gräns, Värml.
Namnet skrives 1666 st. Gryttzsiöen3. Den kallades då Stora
Grytsjön till skillnad från den 2i/2 km. därifrån i Nysunds sn
belägna Grytsjön (GS: 64, ek, 1808 Hermelin), vars namn
ännu ej blifvit utsatt för ellips. Grytsjön är något mindre än
Gryten.
Sörgryten (sbygryt), sjö i Kvistbro o. Knista sur, Edsbärgs hd Nke, skrives 1688 Toring Söd.r Gryten, 1803 Hermelin Södergryten samt ek Söder Gryten ock GS: 64 St.
Gryten(!).
Norrgryten (nårgrytv,), sjö i Kuista sn, Edsbärgs hd o.
Karlskoga sn o. bg Nke: Norrgryten 1803 Hermelin, N.
SRP: 1301.
in. grytsyoas 1328 SD. IV, s. 80 or.
Handl. s. 31.
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Gryten GS: 64, Norr Gryten ek. Ellipsen av med -sjö sammansatta sjönamn underlättas genom tillägget av attributiva bestämningar.
Stora Grytsjön (stora grWt2»,,), sjö i Askersunds sn, Sundbo
hd o. Ramundeboda sn, Grimstens hd. Namnet skrives Storgrytten 1676-79 ggk, Gryyten 1688 Toring, Gryten 1803 Herrn.,
GS: 54, ek. Viken i norr kallas Lilla Grytsjön (lila grOftstti,
Lillgrytten 1676-79, Lilla Gryten glk).
Lilla Gryten, liten sjö i Ärila sn, ö. Rekarne hd, ock Dunkers
sn, Villåttinge hd Sdml. (uttalas enl. Hellq. a. a. s. 191 gryten,
Lilla Gryten?). Namnet skrives 1678 (Anderssons ka.) Grythn.
På sjöns norra strand ligger en gård Gryt (GS: 66), som 1678
(Andersson) skrives GrythSiotårp. Omkring 1,5 km. från
Lilla Gryten ligger en betydligt större sjö Grytsjön (1804 Herm.,
GS: 74). »Sjön kallas», skriver Helig. a. a. s. 191, »Lilla Gryten
i motsats till den strax i norr belägna större Grytsjön, som väl
i äldre tid hetat Stora Gryten.) Han ansätter ett fsv. "Gryter
el. *Gryte.
Enligt min mening är utvecklingsgången den, att namnet
på en vid sjön liggande lokalitet Gryt är det primära. Gryt
är i Södermanland ett vanligt ortnamn. Efter detta Gryt
har den mycket obetydliga sjön kallats Grytsjön. Torpet på
dess norra strand kallades stundom efter sjön Grytsjötorp (1678).
Sjönamnet sammanföll emellertid med namnet på den i närheten belägna större sjön Grytsjön, ock för att skilja sjöarna
åt kallade man den senare Stora Grytsjön, den förra Lilla
Grytsjön. Av Lilla Grytsjön har så genom ellips blivit Lilla
Gryten.

(Lilla) Grönsjön, (lik) grkifoti, grokifoi
är en liten, ej fullt 1/2 km. lång sjö ej långt från Gryten.
Namnet skrives: Grönsiö 1672 Sundenius, Lille Grönsjön
1838 Lagergrens ka., L:a Grönsjön 1867-70 ek, Grönsjön 1879
Bergström skogska., L. Grönsjön 1888 GS: 64.
Omkring 1 km. från sjön ligger en gård Grönsjön (gråttfon): Gränssiön 1660, Gränsiön 1665, Grönsiön 1676-1795,
Grönsiöen 1686, Grönsjön 1805-1880 jb, Grönsiön 1656 1661
Handl. ss. 20, 28, Gränsiön 1696 Q: 79: 9.
5-120981 Sr. landsmål. S ahl g r en.
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Från sjön rinner bäcken Grönsjöbäcken (grinjobelpj), vid
vilken torpet Grönsjöbäcken (grktfobcelpi,) är beläget.
Fsv. grundform är antingen *Gränisio, där förra leden , är
fsv. *gräni n. 'grandunge", eller ock "Gränsio, om vilket mera
nedan. Jfr vidare sjönamnen st. Gransjön (St. Gransj. GS:
85, Grän Sjön 1709 A: 29: 91), sjö i Skederids o. Rimbo sur,
Sjuhundra hd Uppl.; Gransjön, Stora 0. Lilla, sjöar i Godegårds sn, Finnspångaläns hd Og. (N:or, Söd:r Gran Siön 1688
Toring, St., L. Gransj. GS: 54); alla de ex., som Hellq. under
Gran' anför på namnen Gransjön ock Gränsjön; samt slutligen bynamnet Gränsjö (gree9go) i Glanshammars sn o. hd Nke (Gränsjö
1553 Nkes fornm.-för. I, s. 101, Grän siö 1688 Toring).
Frapperande är utvecklingen grän- -› grön-. Denna kan
knappast bero på annat än folketymologi. Då morfemet gränalltmera undanträngdes av gran- 4, tappade det till slut, där
det stod kvar i ortnamnen — som ju vanligen äro mera konservativa än det levande språket — fullständigt sin betydelse ock
blev så lätt påvärkbart av folketymologien. På samma sätt har
namnet Grönstad, by i Visingsö sn, Vista hd Smål., utvecklat
sig ur fsv. Grcenistadha. Namnet skrives: i GrEenistadhum
1410 SD. ns II, s. 265 or., Grcenistadha 1399 SRP: 3019 (så
i reg. ock i rättelserna, i täxten står: i Gra3mstadha), I Gra3n.estadom 1447, I Gra3nistadum 1466, GrEenestadhum 1480, I
Greenstadom 1500 Vjb s. 82, ij grenstade 1560, i grennstad
1571, I Grönestadh 1647, Grönstad 1686 Berg Visingsö ss. 4,
18, 82, 88 orig.
Grönbo (av fsv. "GrEenebodha 5), gård i Bollebygds sn o. hd,
Älvsb. 1., skrives Gränebu 1609, Greenbo 1619, Gräneboo 1634
Grämbo 1629, Grännboo 1632, Granabo 1607, Granebo 1610,
Samma förra led ha det från Smaalenenes amt i Norge kända
Grwnimork, -mark, Grenimark 1442 Dipl. norv. IX, s. 264 (se vidare
Rygh No. gaardn. I, s. 196); Grenitrsnes på Island, Kaalund Island
I, s. 530 f.; samt Grännebo, by i Mönsterås sn, Stranda hd Små!. (av
Greniboda 1378 SRP: 1336).
Se Tamm Etym. ordb. s. 231; jfr sockendial:s ta n. 'talldunge' samt SMöremålets gräne n. 'granskog, granlund' (Linder).
Helig. a. a. s. 184 f.
Jfr min uppsats »Några sv. ortnamn» i Sv. landsm. 1912, s.
76 samt ovan s. 19 f.
SOÅ. IV, s. 38 f. Jfr Greniboda 1378 (se ovan not 1).
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Grannebo 1619, Grörnneboo 1640, Grönneboo 1650, Grönebo
1660 1665, Grönbo 1670-1877 jb. Dialektuttalet är grånbu,

gronbu. Som synes, har man här först associerat det med
gran, så med granne(?) ock slutligen med grön, vilken form

sedan undanträngt de övriga. Om namnet skriver ortn.-kornm.
a. st.: »Förra leden synes ursprungligen vara dialektordet gräne
(el. grane) 'granskog', ehuru den nuvarande formen är svår att
därur förklara.»
I Töllsjö sn, Bollebygds hd, ligger en gård Gränna (gråna,
griuoy. Namnet skrives: Gerna 1546 tl, Grane 1547-1660,
Grännå 1548, Gräne 1550-1725, Grönno 1568, Grenno 15731584, Grennö 1574-1586, Grenne 1591-1610, Grenn 1600,
Gränne 1605-1877, Grunne 1619-1629, Grönne 1640-1650,
Grönö 1686 jb, Granne 1556 ml, Gräne 1808 lh, Grönö 1625
tl, Gröne 1718 lb. Ortn.-komm. lemnar följande förklaring:
2, Namnets härledning är oviss; möjligen är det från början ordet
gråna 'granskog' (jfr Grönbo i Bollebygds sn).» För min del
tvivlar jag ej det ringaste på att vi här ha att göra med ordet
.gräne. Skrivningarna Grennö, 'Grönö bero på den vanliga
missuppfattningen av svagtonigt slut-e såsom varande substantivet ö. På samma sätt har i Sundbo hd Nke Ede blivit
Edö, Myre
Myrö o. s. v. Formerna Grönno, Grenno äro
troligen felskrivningar för Grönö, Grennö. Dubbelskrivningen
av n är väl blott beroende på jordeboksskrivarnas vanliga överflödiga skrivsätt.
I Töllsjö sn, Bollebygds hd, samt Sandhults sn, Vedens hd,
ligga långt upp i barrskogen två mycket obetydliga sjöar 2
Stora ock Lilla Grönesjön (grkna figa). Tack vare att de
ligga i en häradsgräns3, har man rätt gamla belägg4 : Gransjöar 1683 gmk, Gronsion 1692 ggk, Store (Lille) Gran Sjön
1790 lh, St. (L.) Gransjön glk I, St. (L.) Gran sj. GS: 35, N.
(5.) Grensjön ek. Skrivningen Gronsion 1692 representerar
säkerligen ett Grönsiön. Troligen ha vi att utgå från ett
*Gränesiön, som än tolkats som *Granesjön, än som Grönesjön.
SOÅ. IV, s. 64 f.
St. Grönesjöns största längd går ej upp till en halv km.
L. Grönesjön ligger hel ock hållen i Vedens hd.
SOÅ. XI, s. 148.

68

SAHLGREN, SKAGERSHULTS SOCKENS NATURNAMN.

År 1909 ger ortn.-komm. följande tolkning av namnet stora
Grönesjönl: »Kallas jämte den i Vedens hd liggande Lina
Grönesjön i dagligt tal Gröna sjöar (gråna jåga) efter gården
Gränna (i dial. Gröna).» Nu ligger emellertid ingen av dessa
sjöar på Grännes mark, ock minsta avståndet mellan dem ock
Grännes åbyggnader är 3 km. Gårdarna Boda ock Gärdsås, på
vilkas ägor St. Grönesjön är belägen, ha sina åbyggnader ej
hälften så avlägsna. Gården Boda upptages i jbr lika tidigt
som Gränne. Med Gränne har namnet således intet att göra.
Torpet Grönelund (ek), som ligger strax vid L. Grönesjön, är
troligen uppkallat efter sjön. Det kan emellertid även tänkas,
att detta torpnamn, om det är gammalt, har föranlett *Gränesjöarnas namnändring till Grönesjöar.
I det 1910 utgivna »Vedens hd»3 har kornm. också övergivit
sin i »Bollebygds hd» uttalade mening. Förklaringen lyder där
i stället: »Förra leden torde vara gräne 'granskog', senare ombildat till gröna efter ett en gång befintligt grön (fno. gren),
biform till gran. Äldre är formen Gransjön.» Till denna etymologi kan jag ej ansluta mig. Beträffande själva den postuta vill jag blott hänvisa till Nor.
lerade ljudövergången
auch vor 'supradentalem
Aschw. gr. § 104 anm. 4: »Dass 9
n' stattfinde, ist aus dem unklaren hon. SK 'sie' und dem nod)
rätselhafteren gonom 'durch' nicht mit irgendweleher sicherheit
zu erschliessen3.» Återstår 'således att först bättre styrka möjligheten av utvecklingen *gren (urno. *granu) till *gro».
Men även en annan sak återstår att bevisa, nämligen tillvaron av ett urno. *granu. Den belagda fvno. formen gren (gen.
granar) visar lika mycket på en i- eller kons.-stam som på en ö-stam,
då ju fem. i-stammar ock en del fem. kons.-stammar i fvno. i sing.
antagit ö-stamsböjning. För att avgöra, från vilken urnord. böjning vi här ha att utgå, är enda vägen att vända sig till ortnamnen.
Över- ock Yttergran, snr i Håbo hd Uppl.:
Eeclesie . . . gran 1286 SD. II, s. 7 or.
ecclesie mee superiori garn .. . ecclesie mee yttrogarn4
1292 SD. II, s. 137 avskr.
2) SOÅ. XI, s. 148.
SOÅ. IV, s. 92.
Jfr även Björkman i Sv. landsm. XI. 5, s. 20 f.
-garn i stället för -gran väl på grund av association med
össeby-garns sn i Långhundra hd (in garni 1291 SD. II, s. 105).
1)
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in gren ... de gren (2 ggr) . . .
gran 1298 SD. II, s.
253 or.
parochie Grcen 1298 SD. II, s. 256 or.
ecclesie
offrogreen
ecclesie §trugren 1298 SD. II,
s. 258 or.
ecclesijs ... gram 1305 SD. II, s. 436 or.
De gren 1314 SD. III, s. 147 reg. eccl. Ups.
ecclesiam green 1317 SD. III, s. 340 reg. eccl. Ups.
green 1302-19 SD. III, s. 428 reg. eccl. Ups.
de gren 1324 SD. III, s. 662 or.
in parochia dicta gren 1333 SD. IV, s. 304 or.
De gram 1343 SD. V, s. 237 reg. eccl. Ups.
in green 1345 SD. V, s. 392 or.
ecclesie gran 1345 SD. V, s. 499 reg. eec]. Line.
in aaby. parochia gra3n 1347 SD. V, s. 665 or.
in Aby parochia gran 1347 SD. V, s. 726 or. o. s. v.
Grän, by i Dalby sn, Haguuda hd Uppl.:
in granum 1292 SD. II, s. 682 or.
in granum 1303 SD. II, s. 373 or.
in gra3num 1305 SD. II, s. 446 or.
in granu (fel för granum?) 1316 SD. III, s. 263 or.
Jn granum 1316 SD. III, s. 283, or.
Granby, by i S:t Pärs sn, Ärlinghundra hd Uppl.:
in grenbuj 1167-1185 SD. I, s. 90 or.
in uilla dieta Grenbu 1278 SD. I, s. 524 or.
in villa grenbS, 1298 SD. II, s. 247 or.
in beremi et grenby [1344] SD. V, s. 299 reg. eccl. Ups.
Ju grenby 1344 SD. V, s. 327 reg. eccl. Ups.
de grenby 1344 SD. V, s. 351 reg. ecel..Ups.
Granby, by i S:t Pärs sn, Aska hd Og.:
[Granby SRP: 493, 1569, 1702, 1928, 2016]
i Greenby 1395 SRP: 2753
i Greenby 1405 SD. ns I, s. 426 or.
I (aff) Granby 1447 (2 ggr), i Granby 1500 Vjb. s. 14.
Granby, by i Ö. Hargs sn, Åkerbo hd Og.:
thyrgillus de granb§ 1303 SD. II, s. 381 avskr.
thyrgillo de grenb§ 1315 SD. HI, s. 199 or.
Grän (gry), by i Rasbo sn ock hd Uppl.:
in grenj 1291 SD. II, s. 109 or.
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in parochia resbohundere villa greni 1310 SD. II, s. 611
in greni 1316 SD. III,• s. 267 or.
Ju greni [1344] SD. V, s. 321 reg. eccl. Ups.
de . . . skiwki grami eki 1344 SD. V, s. 357 reg. eccl.
i Gran (2 ggr) 1353 SRP: 128
i Green 1404 SD. ns I, s. 325 avskr.
i Gren 1407 SD. ns I, s. 668 or.
i Gram 1411 SD. ns II, s. 428 or.
Så kasta vi en blick på granens namn i moderna dialekter.
Norge:
Sg. grön f. Hallingdal, Rygh Pl. graner Aas.
grEen'r Rom. Ross
No. gaardn. V, s. 126
gribn NGbr. Ross
gron (o') Valders Aas.
grcen'a Hallingdal Vald.
graan Rbg. Tel. m. fl. Aas.
Ma. Ross
gran Aas.
gread'na Ma. Li. Ross.
graan (kort aa) NGbr. Ross
Sverge:
Sg. gran f. Rz
gran Närke Rz
gran SMöre Linder
grän nb. vb. ni. Rz
grän Gotl. Västm. Dybeck
grå(n) Våmhus Dybeck
gren Älvdal. Nor. Dalin.
gr(2 Mora Nor.
grgn Orsa Nor.
grgn Fårö Nor.
Finnland ock Estland:
Sg. grän Vendell
gran Ngö Vendell

PI. grän Rz
gränera (best. f.) Små!. Rz.
gränar Närke Rz
grä'ner SMöre Linder
gräner, -är Våmhus i Dal.
Dyb. Runa 1847, s. 28
grcenar Mora Nor.

Pl. gränu, -o, -or, -ur Vendell
Ordb.
gränir -är Ngö Vendell.

Dialekternas stamform grän förklarar Temml såsom »sannolikt härstammande från en kollektiv ja-stam med neutralt genus,
urnord. 'grania-, likställd med fsv. eke n. till ek el. hade n.
till hassel o. s. v.». Men är denna förklaring riktig, varför uppträder då stamformen grän- företrädesvis i pluralis? Varför har
1) Etym. ordb.

SJÖNAMN: Grönsjön.

71

ej det oavledda trädnamnets vokal Undanträngt stammen i gräne,
på samma sätt som av hässle- vanligen blivit hassle-, av
birke- -›- björke-, av yde- --> ide-, av tespe -± aspe, av seske
-› aske 0. s. v. Av Birkiuik (omkr. 1314) blir ju Biwrkewik
(1500) eller Biörkeuick (1534)2, av Eskcesund (1332) --> Askcesund (omkr. 1314), nu Askersund 0. s. v. Hur kan redan omkr.
1175 stammen gran- i *Granby undanträngas av stammen i
gräne? Paralleller saknas.
Förklaringen till alla dessa frågor kan knappast vara någon
annan än den, att gran är en urnord. i-stam eller snarast kons.stam.8 Böjningen bör i senare fallet i urnord. älst ha varit 4:
Pl. 3rania
Sg. N. *3rana
3rank
G. *sraniR
3ranumn
D. 3rani
3rania.
A. 3ranu
Stammen i nom, ock ack. plur. tränger snart in även i gen.
ock. dat. plur., jfr Grän i Dalby, som 1292 skrives (jn) granum,
men 1305 (in) grcenum. Ur detta stadium har den moderna
dialektala böjningen sg. gran, plur. grän- resulterat.
Redan tidigt påvärkades även singularen av pluralens (ock
sing:s) omljudda former. Över- ock Yttergran, som 1826 kallas
gran, kallas i ett brev av 1298 3 ggr gren ock 1 gg gran. Till
ock med ord sammansatta med rena stammen av trädnamnet gran
kunna redan på 1100-talet uppvisa analogiskt omljudd stam.
Granby i S:t Pär Uppl. skrives omkr. 1175 grenbuj. Flera
moderna sv. dialekter uppvisa i sing. en stam grän-, jfr Nor.
Fåröm. (Sv. landsm. I. 8) § 103.
Jag vill ej helt ock hållet avvisa den tanken, att substantivet gräne n. understött de omljudda formernas framgångsrika
kamp mot de oomljudda5.
Samtidigt med ovan skildrade, av systemtvång framkallade
utveckling har också stammen gran på andra orter inkräktat
Se min uppsats »Några sv. ortnamn», Sv. landsm. 1912, s. 70.
Jfr ovan s. 21 f.
Att ordet fvno. i plur. böjts som en kons.-stam, framgår av de
norska dialektformerna. Jfr SMöremålet.
Jfr Nor. Geseh. d. nord. apr. § 200; Loewe Germ. sprachw. s. 85£.
I bynamnet Grän (Rasbo) anser jag mig kunna belägga detta
ord, jfr s. 69 f.
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på de omljudda formernas -område. Vi ha på detta sätt fått
ännu en böjning: sing. gran, plur. granar.
Med min föregående framställning — som väl i åtskilliga
punkter kommer att modifieras av framtida forskningar — anser
jag mig i varje fall ha visat, att vi ej i fsv. kunna anta tillvaron av ett substantiv grena 'gran'.
Som av mina exempelsamlingar framgår, är uppträdandet
av grön- för äldre grän- i ortnamnen en jämförelsevis sen företeelse. Jag kan därför endast förklara den såsom framsprungen
ur associationer med adjektivet grön (till färgen) eller substantiven grön, gröne n. 'ljung'. Att dessa senare ord äro rätt
spridda i sv. dialekter, visas av följande exempel:
grön n. Håls'. Rz; grön ibm Unström; grott Fryksd. Nor.;
grön, grönås, grönbrö"ljuog, - hed, -bröd' Värml. Älvdal
M. Axelson 1852; gryt Älvd., gron Mora, grTn, gron Orsa
Nor.; gran Got!. Nor.; gröun, gräun, graun Finni. Vendell.
gröne Og. Ihre, Rz; Lima i Dal. Gezelius; gråne Dal. Rz; se
vidare Dybecks Runa 1847, s. 16 f.
gröns-mo 9jungmo' Og. Ihre.
Gårdnamnet Grönshult i Rumskulla sn, Ydre hd, innehåller
enl. Norrby a. a. II, s. 74 gen. av grön n.
Hvad nu särskilt Grönsjön i Skagershult beträffar, kan jag
meddela, att J. P. FORSBERG på min fråga om anledningen till
sjöns namn svarat, att den troligen kallats så på grund av de
omgivande gröna slåtterängarna. Märkas bör emellertid, att
sockendialekten förr även haft ordet gröne n. 'ljung'. Detta
visas av gårdnamnet Grönesbaoken 1549, nu del av Bålby (jfr
ovan s. 13).
Anledningen till att sjön stundom nämnes Lilla Grönsjön
har jag lika litet som någon av mina sagesmän kunnat utfundera.
Gåssjön (Gårdsjön), gdcf6k93.
Gåssjön är en över 2 km. lång sjö i Skagershults ock Nysunds snr.
Namnet skrives: Gåsesiön 1652 Hand!. s. 17, Gålsiön 1656
Handl. s. 20, Gåhlsiön 1661 flandl. s. 27, Gåässsiön 1668
Hand!. s. 39, Gål Siön 1671 Q: 77: 10, Gåssiön 1674 Toring,
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Gåå Sjön 1676-79 Q: 77: 3, Gås Sjön 1688 Toring, GåhlSiön
1696 Q: 79: 9, Gåås Sjön 1600-t. Q: 77: 5, Gålsiön 1600-t. Q: 77:
9, Gåssiön 1700-talets börj. Q: 77: 6, Gåhlslön 1739 rågångssyn, Gåhl Sjön 1754 Q: 77: 35.
Ett sund i sjön hette förr Gåssjöhals. I 1739 års syneinstrument uppges Gåssjöhals än vara en udde, än en vik.
Namnet var tydligen då ej längre i färskt minne i orten. Feltolkning låg ju nära till hands, då ordet hals i sv. ortnamn
ofta även förekommer i betydelsen 'udde (vik)'. Jag hänvisar
till sådana namn som:
Hägerhalsen (h4.prhalsy,), lång smal udde i Vättern vid Åmmebärg i Hammars sn, Sundbo hd Nke (een migh vidh
Thomthawiik, hether He3grahalsen 1500 Vjb s. 220, Hägerhalsen ek.);
Björnhalsen (bM(a)halsan), udde i Lelång vid byn Grean i
Ärteroarks sn, Vedbo hd Dalsl.;
Harehalsen (hårahalsan), smalt näs, förr holme, i Iväg, Steneby
sn, Vedbo hd Dalsl.;
Harhalsen (hrhalsan), smalt näs i V. Silen söder om Fjus,
Vårviks sn, Vedbo hd Dals1.1.
Ursprungligen har emellertid namnet Gåssjöhals betecknat
det sund, som sammanbinder Gåssjöns nordvästra, mindre del
med den egentliga sjön. Det är detta sund som å Q: 77: 10
kallas Gålsiö hals. M. v. FALKENBERG uppger 16692, att »Gåsesiöhalss [ligger] Wäster Norr från Lilla Trysslingen». Detta
gäller blott om sundet, ej om den udde eller den vik, som 1739
ifrågasattes. Slutligen bör kanske anmärkas, att Q: 77: 10 är
en vattendragskarta, utförd för ett kanaliseringsprojekt (»Sveakanalen))). Kartan är således fullt ojävig, vad sockenrår beträffar. Gåssjöhals skrives: Gårsiöhalss 1652 Handl. s. 16, gäsiö
hals 1666 Handl. s. 32, Gåsesiöhalss (2 ggr) 1669 Handl. s.
41 f., Gålsiö hals 1671 Q: 77: 10, Gåhlsiöhals, som är en udde
i sjön, Gåhlsiö hals . . . är den wästra wiken i Södra ändan på
siön 1739 rågångssyn s. 613, 616.
Strax söder om sjön ligger i Skagershults sn torpet Gåssjötorp (gdifrterp), vars namn skrives: Gålsiö t. 1671 Q: 77: 10,
Dialektuttalet av dessa fyra namn har jag själv upptecknat i orten.
Handl. s. 41.
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Gås-tärp 1674 Toring, Gåstorp 1676-79 Q: 77: 3, Gååstorp
1600-4. Q: 77: 5, Gåhlsiötorps ägor 1739 rågångssyn.
Förra leden är ursprungligen gen. plur. av ordet gås'.
Enligt FORSBERG fanns på mossarna i Skagershult, särskilt på
Rankemossen, förr mycket grågäss. Gåssjön anser han vara
en specifikt lämplig uppehållsort för grågäss, då sjön till största
delen är omgiven av mossar 2. Paralleller erbjuda sjönamnen
Gåsen, Gåstjärn, Gåssjön 3 samt Grågåsen, ellips av Grågås(e)sjön .
De älsta skrivformerna ha åtskilligt att säga om dialektuttalet på 1600-talet. Redan 1652 uppträder felformen Gårsiöhalsa ock 1656 Gålsiön, en skrivning som blir alltmera vanlig
under 1600-talets slut för att slutligen helt ock hållet segra
under 1700-talet. Den nu gängse skrivningen Gårdsjön (GS: 64)
är en uppsnyggning av den med rätta som dialektal fattade
formen Gålsjön.
Ur de anförda formerna kan man dra den slutsatsen, att
ljudförbindelserna sj, k (+- rdh) + s ock r + s redan vid
1600-talets mitt sammanfallit till samma enhetliga ljud. I den
moderna dialekten är detta fortfarande förhållandet. Där ersätter nämligen f, ett starkt labialiserat f-ljud, såväl urspr.
s + j, s + k ( + len vokal), s + k + j, s + t + j som urspr.
rdh + s, + s ock r + s. Att s + j ock s + k (+ len vokal)
sammanfallit åtminstone 1649, visar formen skiön N: skagen3.
Redan i yfsv. tid sammanföll° r + s ock kakuminalt 1 + s till
ett kakuminalt r-ljud. Förutom till de ex., NOREEN 1emnat6, vill
jag hänvisa till namnet Yngersdal, gård i Stigtomta sn, Jönåkers hd vid Yngaren, vilket 1447 skrives Ingelsdaall, men 1500
Inghersdaa17. Gottersbaeken (gåtafbaloy,), gård i Skagershult,
1)

Jfr Edsb. härads sjön., Sv. landmil. 1908, s. 46.
i) Jfr det fsv. gasalet 1337 SD. IV, s. 554 reg. eec]. Lincop.,
namn på en åker vid Linköping. Förra leden är tydligen fsv. gen. plur.
av gas 'gås', senare leden är dialektordet löt 'sank äng' (Södw. ordb.:
lööther loca humilia').
Se Hellqu. a. a. s. 201. Jfr även Gässjön (Gäsesiön 1793),
sjö i Bredareds sn, Vedens hd Älvsb. 1., SOÄ. XI, s. 141.
Se ovan s. 49.
Hand!. s. 14.
Nor. Asehw. gr. § 276.
Vjb s. 258, Hellqu. a. a. s. 756.
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skrives jb 1569 Gotolzbachann *Gotulfsbackenl, men jb 1610
Gottersbackan ock jb 1549 Gott[es]back[e]n, 1554 Gotisbacka.
Det kakuminala f-ljudet (g) synes före 1600-talets mitt i Skagershult ha övergått till f.

Gäddsjön, eefon
är en mycket liten sjö väster om Toften. Namnet skrives Gäddsjön 1879 skogska. ek. GS: 64. Ej fullt 1 km. från sjön ligger
torpet Gäddsjötorp (jeefaterp(a), jiefterpa), som skrives Gaddsiötorp(s) 1758 avskr.- i Hasselfor-s bruks ark., Gäddsjötorp
1853 1899 kb, 1867-70 ek.
Förra leden är ursprungligen gädde- av gädda. De enda
fiskslag, som finnas i den lilla sjön, äro abborre ock gädda'.
Jfr torpnamnet Gäddviken (yedavika, jiedvaa, Gäddwiken 1805
jb) i Skagershult vid en vik av Tonen samt de av Hellq. a. a.
s. 45 anförda parallellerna. Det i Sverige rätt vanliga sjönamnet Gäddsjön är belagt redan från äfsv. tid. Gällsjön (Gällsj. GS: 65) i Rägna sn, Finnspångaläns hd Og., skrives 1353
Gmddosyos edhffl SRP: 107. Gäddsjö, by i Nora sn, Våla hd
Uppl., skrives (in) geddoso 1312? SD. III, s. 90 or., i Geeddasyo
1409 SD. ns II, s. 135 or. Gårdnamnet Gäddegöl, Hässleby sn,
S. Vedbo hd Smål., skrives • 1338 geddugyil SD. IV, s. 598
avskr. ock betyder således 'gäddgölen'.

Gösagölen, ibajojra.
Gösagölen, Gösahålet (j4salui1ta) eller Djupet (Apa) är
namnet på en göl eller ett djup i Tonen, där man enligt Forsberg m. fl. brukar få mycket stora gösar. Gösagölen skall
vara Toftens djupaste ställe. Den är belägen ett stycke utanför
Djupudden (1867-70 ek, 1880 skogska., picpucc/c), som just fått
sitt namn av detta djup.

Järnbodgölen, inboja.
Järnbodgölen kallas en göl i Svartån strax ovanför Hasselfors bruk vid den nybyggda ångsågen. Den järnbod, som
Jfr Lind a. a. sp. 310.
Enligt meddelande av J. P. FORSBERG.
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givit gölen dess namn, finnes nu ej kvar. Vid Järnbodgöleg
ligger en höjd Järnbodäsen (94nboctsij).

Kryddehultsgölen, lorpcjahtalogav, kr#cludsygN, krpcjanka.
Kryddeb.ultsgölen kallas en mycket liten tjärn i Kryddhultsmossen sydväst om torpet Kryddhult.
Namnet skrives: Kryddehults giöl 1676-79 Q: 77: 3, Kryddahultsgjölen 1838 Lagergrens ka. Hasselfors, Kryddhultsgölen
1879 skogska. Hasselfors, Kryddehultsgölen ek.
Kryddhultsmossen (kr#dialsmosti, krpcihialtsmosti) skrives
Kryddahultsmossen 1839 Lagergrens ka. Den kallas även efter
gölen för Gölemossen (Mramos92,).
Öster om Kryddhultsmossen ligger skogen Kryddhultet
(kr#clahudta, krkcjiyalta) eller Kryddhultsmon (krktudsmon).
Norr om skogen är torpet Kryddhult (krpclahialta, Kryddhult

ek, 1899 kb) beläget.
I gränsen mot Ramundeboda sn ligger söder om Kryddbultsmon ett råröse, som 1734 kallas Kryddehultz röse (rågångshandl. i Laxå ark.).
Det primära av alla dessa namn är skognamnet Kryddhånet av ursprungligt 'Kryddahult, där förra leden är gen.
plur. av fsv. kollektivet krydde n. 'örter, kryddor'. Som första
sammansättningsled uppträder detta ord i fsv. alltid med gen.
plur., jfr krydda gardher 'kryddgård, örtagård', krydda kista
'kryddbod'? (Södw.). Senare led är närkesmålets hult 'skog,
barrskog, lövskog'.
I skogen växer nu för tiden Linn2a borealis i stor myckenhet. Möjligen är det förekomsten av denna starkt doftande ört
som en gång varit anledningen till namngivningen. Jag hänvisar till no. dial. krydda f., krydd n. 'kryddor, aromatiska
växter' (Aas.) samt till följande notis i FRIES' Sv. växtn.:
»Krydda f., kallas av allmogen i. synnerhet för vällukt odlade
växter.» Enligt Forsberg »har det alltid luktat så gott i det
där hultet (ha da Uti bukta so gåt i da dar hiedta)».
Efter Kryddhultet har Kryddhultsmossen uppkallats ock
efter denna Kryddhultsgölen, som är redukt till *Kryddahultsmosagölen. Kryddahultsgölen har genom ytterligare reduktion
blivit Kryddagölen (krOctjen).
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Lidagölen, liajgka.
Lidagölen är namnet på en göl i Stavån på Spaketorps
ock Lidens ägor. G ölar n a i Stavån ha uppkommit ur åns
serpentinslingor, därigenom att den inre stranden blivit mera
utsatt för erosion ifrån åns vår- ock höstflöden än den yttre.
Den inre stranden av gölarna är på denna grund alltid den
brantaste, med andra ord rasen från den yttre stranden ha upphört före rasen från den inre. Som jag förut anmärkt (s. 75),
kan göl i dial. även beteckna ett djup i en sjö.
Förra leden är gen. av gårdnamnet Liden (la, j Lidene
1549 j b).

Loingölarna, linnoka.
Så heta säx små vattensamlingar i Stora Rankemossen väster
om Sörby. I dessa gölar bruka lommar uppehålla sig. I en
av dem bruka enligt FORSBERG lommar ha bo i en tuva.
Förra leden är ursprungligen fsv. gen. plur. loma av *lom
m. Senare led är ordet göl, här i en tredje' betydelse 'mindre
vattensamling, sjöhål, dyvel'. Samma namn återfinnes i det
fsv. Loma gyl (1390 SRP: 2486), namn på någon göl å Sothems
mark i Gamleby sn, S. Tjusts hd Smål.
Najagölen, måiajggra.
Så kallas en g öl 2 i Stavån på Spaketorps ock Lidens mark.
Man berättar, att en fattigstuggumma vid namn Maja skall ha
drunknat här en gång, då hon klappade byk. Enligt den genuina
dialektens lagar borde namnet lyda "mkajgjra. Säkerligen är
det en mycket ung bildning. Jfr sådana lägenhetsnamn som
t. ex. Idaborg i Viby sn, Grimstens hd Nke.
Pasken, påskn.
Pasken är namnet på en liten sjö i socknens nordvästra
del, straxt söder om Nysundsgränsen. Namnet skrives PaskaJfr ovan ss. 75, 77.
Om ordet göl se ovan under Lidagolen.
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Lam 1674 Toring, Pasken Laeus 1696 Q: 79: 9, Pasken 1867-70
ek, 1880 skogska.
Sjön omgives i norr, öster ock söder av Paskemossen
påskarnoc, swartekiärt 1652 Handl. s. 16, Swarte Sjö Måsse
1672 avskr. Hasselfors, Piaske Kiärret 1758 avskr. Hasselfors,
Paskemossen 1838-41 Lagerholms ka., 1867-70 ek, Paskmossen 1880 skogska.).
Väster om sjön, 600 famnar (1,0686 km.) från Lilla Trysslinge röse ligger råröset Paskelands röse: swartekiärrs Rööse
1672 avskr. Hasselfors, Paskelandz R,össe (2 ggr), Paskelans
Rösse 1696 (2 ggr) Q: 79: 9, Swarte Kiärs röse, Swartekiärs
änderå, Swartkiärs röse, Pasklands röret, Pasklands röset

1739 syneprotok. Hasselfors, Paskelands Rös 1838-41 Lagerholms ka., Paskelands röse 1851 Lagerholms kartebeskr.
Vid detta rårör ligger torpet Pasklandsrös eller Rösan
(påsklansros, vanligen rksa, Paskelandsrös 1867-70 ek, 1899 kb).
Straxt öster om Paskemossen ligga torpen Västra ock östra
Paskåsen (veestra o &sira påks, Paskåsen 1866 dödb., 1867-70
ek, 1899 kb).
Sjön Pasken har dybotten. Vattnet har förr stått högre än
nu, men sjön har enligt FORSBERG blivit sänkt någon gång under
1800-talets mitt eller senare hälft. Detta gör, att sjön nu till
stor del är omgiven av dystränder (da a so hag d#a tkrie fan,
Forsberg). Sjön kallades länge med anledning av sitt av upprörd dy ock den svarta sjöbotten mörka vatten för Svartesjö(n), ock den bredvidliggande kärrartade mossen kallades
Svartesjömosse, senare med reduktion Svart(e)kärr.
Den under Karl IX :5 härtigregering inflyttade finnbefolkningen införde ett nytt namn Paska-Lam. Att finnar röjt bygd
just i denna trakt, visas av Handl. s. 15. Det där omtalade finntorpet Medskog i Nysunds sn ligger ej en halvmil från Pasken, Jfr vidare ovan s. 60 f.
Förra leden i Paska-Lam är det finska paska (pasea 'lort,
dynga, träck, orenlighet' 1745 Juslenius Fi. orda-boks försök,
paska 'smuts, träck' 1838 Helenius Fi.-sv. o. sv.-fl. ordb.; sammansättningar: paseakiell 'läspande, läsper' Juslenius, paska asia
'struntsak', paska mies 'struntkarl' Helenius). Senare leden är
fl. lampi, lammi (lammi 'liten insiö, träsk' Juslenius, 'liten insjö,
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dam, tjärn' lieleniusy. Anledningen till namnet Paska-Lam
var således också det dyiga vattnet.
I Tiveds sn, Vadsbo hd Vg., ej 2 km. från Närkesgränsen,
ligger en liten sjö Lättlamp (GS: 54)2. Förra leden är troligen
finskt Atte 'fly, dy' (Jusl., Helen.), senare leden lampi. I
Närkes bärgslag finnes ett rätt stort antal sjöar med finska
namn. I Ramsbärgs sn, Lindes o. Ramsbärgs bg, ligga Paska
Lampa (GS: 82, påska lampas), vilket namn är bildat på samma
sätt som ursprungligen Pasken, Vita lampa (1865-67 ek, vita
lampas) samt Väcka Lampa (GS: 82, Wäska Lampa[!] 186567 ek, vcaalampas). I Hällefors sn, Grythytte bg, ligga enligt
ek 1865-68 Sirkalambi, Härkälambi, Såsalambi, Likalambi
0. s. v.
Sjönamn innehållande ordet paska förekomma (enligt meddelande av prof. K. B. WIKLUND) synnerligen ofta i trakter,
där finnar bo eller bott4.
Av sjönamnet Paskalam har blivit *Paskelam, varur genom
ellips Pasken. Paskemossen är redukt av *Paskelamsmossen.
Paskelandsrös(e) är en folketymologisk omtydning av Paskelamsrös(e)5.
I Julsjö sn, Nora o. Julsjö bg Nke, ligger vid sjön Wester
kärn (ek) en mosse Paskalandsmossen (ek). Västertjärn har
naturligtvis en gång hetat med finskt namn *Paskalampi. Mossen
har efter tjärnen kallats *Paskalam(p)smossen, vilket så småningom blivit omtytt till Paskalandsmossen.
HELLQUIST behandlar a. a. I, s. 460 (II, s. 5) en 'liten, dyig
ock gyttjig sjö i Gåsinge sn, Daga hd Sdml.' vid namn Pasken
(pa4sken). Han anser detta namn närmast vara utan avledning eller
förändring6 bildat av dialektordet pask 'slask, orenlighet', som
Rz anför från Vstm. Sjönamnet i fråga skrives Pask Sjön omkr.
Formen lammi har väl uppkommit genom systemtvång (gen. av

lampi är lammen).
Av Hellq. ej omnämnd.
Uttalsuppgiften av fil. lic. SAM JANSSON.
Mitt påstående i Sv. landsm. 1908, s. 48, att sjönamnet Pasken
vore vanligt i finnbygder, berodde på ett missförstånd av prof. WIKLUNDS
meddelande. Att namnet Pasken innehåller finskt språkstoff, påpekades
för mig redan 1906 av byråchefen FREDRIK GIÖBEL.
Jfr Edsb. härads sjön., Sv. landsin. 1908, s. 48.
Hos Helig. a. a. II, s. 5 är namnet försett med frågetecken. -

80

SAHLGREN, SKAGERSHULTS SOCKENS NATURNAMN.

1700 Litt. I: 21: 223, Sjön Pasken 1736 Litt. I: 25: 131. Namnet
är således ellips ur Pasksjön, där förra leden är det från fl.
paska lånade pask 'smuts, dy'.

Sarvsjön, sårfrn.
Sarvsjön heter en liten sjö norr om Toften. Namnet skrives:
Sarffsiön 1661 M. v. Falkenbergs förteckn. på sina bönder o.
torpare or. Hasselfors, Sarffwesiö 1672 $undenius, Sarfsjön
1838-41 Lagerholms ka., 1867-70 ek, 1881 skogska., Sarf
sj. GS: 64. Vid sjön ligger torpet Sarvsjön (setrfon, Sarfsiön
1656 1661 Handl. ss. 20, 28, Sarffsiön 1661 M. v. Falkenbergs
fört., SarfSiön 1674 Toring, Sarfsjön 1805-1880 jb, 1867-70
ek, 1899 kb, Sarfsjö 1875 kb). Från sjön rinner till Toften Sarvsjöbäcken (sårfobekt). Förra leden är fisknamnet sarv. I dial.

faller v i trekonsonantism, t. ex. hålml/
I sjön finnes sarv, som enligt FORSBERG är mindre vanlig i
Toften. Om sjönamn innehållande ordet sarv se Helig. a. a. I,
s. 522 f.

Sirsjön, sifon.
Sirsjön ligger så gott som helt ock hållet i Nysunds sn.
Vid sjöns södra ände ligger emellertid ett torp (Västra) Sirsjötorp, som, ehuru på alla sidor omgivet av Nysunds sn, dock
hör till Skagershult. På detta sätt blir Sirsjön till en liten del
belägen inom Skagershults gränser.
Namnet skrives: skirsiön 1652 Handl. s. 16, Skirsiön 1656
1661 Handl. ss. 20, 27, Skijrsiön 1659 Handl. s. 26, Skir-siön
1671 Q: 77: 10, Skyrsiöen 1666 Handl. s. 31, Skirsiö 1674
Toring, Schir Sjön 1688 Toring, Skirsiön 1739 syneprotokoll
Hasselfors, Skir Sjön 1754 Q: 77: 35, Sirsjön 1867-70 ek,
GS: 64.
På sjöns östra strand ligger i Nysunds sn gården Sirsjön
(sLfayl, Skijrsiön 1661 Edsbärgs hds or.-domb., Skirsiöen 1664
Visnums hds or.-domb., 1675 jb, Skirsiön 1671 Q: 77: 10, 1737
1763 jb, Sirsiön 1751 Nysunds kyrkob., 1777 jb, Sirsjön 17951880 jb, 1867-70 ek, GS: 64).
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Vid sjöns södra ände ligger på östra stranden Östra Sirsjötorp i Nysunds sn ock på västra stranden (Västra) Sirsjötorp
i Skagershults sn (b.stra sifoterp, veestra sifoterp, Skirsiötorpet
1656, Skijrsiötorpet 1661 Hand], ss. 20, 28, Skijrsiötårp 1674
Toring, Schir-Siötorp 1688 Toring, Sirsiötorp 1751 Nysunds
kyrkob.).
Förra leden i Sirsjön är urspr. adj. skir 'klar'. Sjön har
klart vatten. Namnet uttalades på 1600-talet förmodligen fdr3911.
Det första f-ljudet har uppstått ur sk, det andra ur (r)sj. Först på
1700-talet(?) synes det första ,J'-ljudet ha dissimilerats till s.
På samma sätt har av ursprungligt Skärsjölund ock *Skir
sjölund, gård i Angereds sn, Vättle hd Älvsb. I., blivit Sirsjölund 1845 lh ock i dialektuttalet sgfolzin eller swlicn. Sjön
Skyrsjön (Ngn), varav denna gård fått sitt namn skrives Skiärslö 1654 ggk, men Sir Sjön 1825 lh ock Sirsjön ek 2.
I Kvistbro sn, Edsbärgs hd Nke, ligga två sjöar stora
ock Lilla Sirsjön (skr& siftsni., lila sifur6), som skrivas: Wäster
Skirsiön 1656, Wäster Skijrsiön 1661 Handl. ss. 20, 27, S.
Sirsjön, L. Sirsjön 1867-70 ek ock vilkas namn sålunda är
bildat på samma säit som Sirsjön i Nysund ock Skagershult.
Öster om Stora Sirsjön ligger gården Sirsjötorp (s/ikt),
som skrives Skierssiötorph 1660 jordeb. Första skrivningen
med Sir- uppträder i jordeb. 1777 (sirsiötorp). Toring har
emellertid redan 1688 Sir Siötorp. Dissimilationen i de ifråga
varande namnen uppträder således redan på 1600-talet.
Skagaren eller Skagern, skitgan.
Sjön Skagern- är sedan gammalt gräns mellan Värmland,
Västergötland ock Närke. Närkesdelen av Skagern ligger nu
helt ock hållet inom Nysunds sn i Edsbärgs hd. Den del av
Nysunds sn, som ligger mellan Skagern ock Skagershults
sns gräns, var emellertid före Nysunds sns bildande vid 1600talets mitt till stor del obebodd skog. Som jag förut visat, var
denna skog just en del av skogen Skarshult, av vilken Skagershults sn fått sitt namn. Oaktat Skagern till ingen del är beJfr ovan s. 74 f.
Se SOÅ. XIII, ss. 14 f., 114.
6-120981. Sv. landsmål. Sah lgre n.
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lägen inom Skagershults sn, skulle jag i det följande dock således under skognamnen nödsakas förklara detta sjönamn.
Jag har ansett det lämpligare behandla det i detta sammanhang.
Namnformer: settur 1300-talets början VGL. IV: 11: 3,
skagen 1636 Handl. s. 11, skiön N: skagen 1649 Handl. s. 14,
Skageren 1656 Handl. s. 20, Skagaren 1661 Handl. s. 27,
Siögerna Skagen och Väner 1663 Visnums hds or.-domb.,
skageren 1666 Handl. s. 32, Skagern 1666 (3 ggr) Handl. s.
31, Skagaren, Skagarn 1669 Handl. s. 41, å cujus lacu Skagern
1672 Sundenius, Sehager Laeus 1688 Toring, Siön Skaga,rn
1709 Bergius' karta, Laxå o. s. v.
Namnformer för Ska(ge)rshult äldre än 1649: i Skarshult (3 ggr), i Bolbynom i Skartshult 1553 Lasse Erikssons
kl, ränta", i Skartzhult (4 ggr) 1555 jb, i Skartzhul 1556 jb,
i Skarzh ., i Skarzhultt (2 ggr), vnder Skarzhultt 1558 jb,
i Skarshwlt 1569 jb, i Skarshwlte, i Skarshult, i Skarshwlt
1573 jb, i Skarshult 1574 jb (2 ggr), 1576 jb, 1581 jb, skarshultte Måsen 1623 Handl. s. 10.
Namnformer för Ska(ge)rshult yngre än 1649 2: Skarshullt S. 1656 Handl. s. 20, Skagerhult S. 1661 1662 Handl.
s. 27, 29, Skagershiatz S. 1662 Handl. s. 30, Skagershullt 1666
Handl. s. 33, wpp i skagersholt 1666 Handl. s. 34, skagers
hwltz S. 1666 Handl. s. 35, i skagerzhwlt i booa 1666 Handl.
s. 36, Skagershult 1667 Handl. s. 37, Skartz Hult 1667-84
Rannsaku. om antikviteter 3, Skagershult (prosa), illa Parxcia
Skarshult (vers) 1672 Sundenius, Seagerhulte Måssa 16004. Q:
77: 9, Seagerhulta Måssa 1671 Q: 77: 10, Skagars hulttz försammling, Skagars hult S. 1759 Skagershults sockenmagasins
räkenskaper 4, Skagarshults Församling 17684 o. s. v.
I Finnerödja sn, Vadsbo hd, ligger ett bärg Skarsbrink ej
långt från Skagern. Namnet skrives: Skarssbrijmk 1652 Vadsbo
hds or.-domb. f. lova tings1.5, Skarsbrink . . . Klippan Skarsbrink 1673 Hadorph, Handl. s. 4.
Medd. fr. Nerikes fornna.-för. 1, s. 130 f.
Ordet socken förkortas i dessa belägg till S.
Manuskr. i K. Bibi.
Manuskr. i tipps. Landsarkiv. (Sockenarkivet, Skagershult.)
Manuskr. i Vadstena (Göteborgs) landsarkiv.
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HELLQUIST1 har behandlat namnformerna Skapur ock Skagern
i två skilda artiklar. Namnet Skapur anser han, »om formen
är pålitlig», vara bildat av stammen i got. skadus, ock namnet
Skagern för han till stammen i fsv. skaghi 'framskjutande'
udde. Möjligheten, att de båda namnen kunna icke blott beteckna
samma sjö, utan även vara till ursprunget identiska, antyder
Helig. emellertid i slutet på artikeln om Skagern. »Detta namn
kan för övrigt», säger han, »vara en folketymologisk ombildning
av ett äldre skapur».
Att med västgötalagens Skaäur sjön Skagern åsyftas, därom
råder intet tvivel. SCHLYTER är emellertid, som Helig. påpekar,
ej fullt övertygad därom. I ortnamnsregistret till hans upplaga
av västgötalagen läses nämligen: »Skadur, tilläfventyrs sjön
Skagern».
Den förteckning å allmänningsvatten 2 (VGL. IV: 11: 3), där
namnet Skaäur förekommer, har följande lydelses:
»almxnnigs uatn. scryutui. brangiri.
lygni. lyniendi.
astindi. Uren lang[aer]. friski. saefiusior. alti. uandryudae uatn.
miors. örsior. tolkxr. Inwhyrnnx. wxni. wffltur. loäne. ystaer
ymsi scahr.»
Med seryutui (eller i andra handskrifter stru.kni etc.) menas
Stråken i Vartofta ock Mo hdr 4, med brangiri Brängen i Vartofta ock Redvägs hdr 5, med döper väl nuvarande Nässjön i
Vartofta ock Mo hdr eller ock någon annan sjö (Jogen?),
som genomrinnes av Tidan 6, med iygni sjön Lygnern på gränsen
mellan Marks hd ock Halland 7, med lyniendi Lönerns i Redvägs hd, med asu.ndi Asundens i Redvägs ock Kinds hdr, med
Sv. sjön. I, s. 534 f.
Den älsta handskriften, som här följes, härrör från början av
1300-talet, se t. ex. SOÅ. X, s. 280.
Se Schlyter, Sveriges gamla lagar I, s. 291.
Schlyter a. a. s. 566.
SOÅ. X, s. 280.
Namnet är ej av Helig. identifierat (se a. a. s. 617). Genitiven
av detta tir ingår väl i Tidans binamn Tissan, som bör återgå på
ett fsv. *Tidhs-a, se SOÄ. X, s. 274 f. Att som ortnamnskommittén tolka
detta Tids 5. såsom »ån Tid, förefaller mig ej fullt så tilltalande.
Schlyter a. a. s. 563.
SOÅ. X, s. 270.
SOÅ. X, s. 269.
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öerer Tolken' i Ås ock Kinds hdr, med langser möjligen Vållern
i Redvägs hd, som förr hette Lången 2, med friski väl Frisjön 3
i Marks ock Kinds hdr, med sEefiusior Säven 4 i Vedens ock
Gäsene hdr, med alti. sjön Anten 5 i Ale, Bjärke ock Kullings
hdr, med uandryuda3 uatn sjön Vanderydvattnet 6 i Ale, Bjärke
ock Flundre hdr, med miors (I. Mior, Miör) sjön Mjörn 7 i Ale,
Kullings ock Vättle hdr, med örsior Öresjö i Marks hds, med
tolkeer sjön Tolken 3 i Marks hd, med pra3hyrnnee någon av
sjöarna Trehörningen" eller någon sjö, som nu bär annat namn.
Jag vill emellertid ej gärna (såsom Helig. gör) identifiera
proehyrnnaa med St. Trehörningen i Tiveds sn. Hittils ha
nämligen i förteckningen blott uppräknats sjöar i Västergötlands
södra del, ock jag finner ingen anledning för skrivaren att helt
tvärt hoppa från Tolken nära Hallandsgränsen till den föga betydande St. Trehörningen strax intill Närkesgränsen.
Så uppräknas Vänern ock Vättern, ock så i ordning från
sydväst till nordost de mellan dessa båda sjöar liggande 1o6ne
1)

SOÄ. XIV, s. 231.
SOÅ. X, s. 280. Schlyter (a. a. e. 562) ock Hellq. (a. a. s.
372) identifiera, säkerligen oriktigt, langEer med Lången i Vadsbo hd.
3) Schlyter a. a. s. 558; Helig. a. a. s. 143 f.
SOÅ. XI, s. 142 f., VI, s. 222.
S011.. II, s. 170, III, s. 61.
SOÅ. II, s. 152 f., III, s. 63 f., V, s. 71 f.
SOÅ. II, s. 172 f., XIII, s. 127.
SOÅ. XI, s. 144. Ortnamnskommittén föreslår alternativt att identifiera ifrågavarande sjö med öresjö i Vedens hd Härför finnas emellertid ej några tyngre skäl. Örsior nämnes nämligen omedelbart före
Tolken i Marks hd, ock omedelbart norr om denna ligger en sjö öresjö,
som för övrigt är större än öresjö i Vedens hd. Av ett köpebrev från
år 1325 (SD. III, s. 681 or.) vill det synas, som om öresjön i Marks
hd värkligen vid denna tid vore ett allmänningsvatten. Genom detta
brev försäljer nämligen Gudhems kloster gårdarna (in) Harsaas (Harsås
GS: 25), (in) Wranne (Wrå GS) ock (in) ytrasund (Sund GS), alla belägna på edet mellan Tolken ock öresjön i Torestorps sn, men förbehålla sig fortfarande fiskerätt i öresjön (jure piscaudi in stagno dicto
ersio) samt fri tillgång till Harsås' allmänningsskog (siluam communitatis dictam harsaas). Då fiskerätten således ej uteslutande var
bunden vid hemmanen, förefaller det mycket troligt, att sjön liksom den
bredvidliggande skogen värkligen var allmänning.
3) Schlyt. a. a. s. 568; Helig. a. a. s. 629 f.
10) Helig. a. a. s. 639 if.
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d. v. s. Lonen' eller Hornborgasjön, yster d. v. s. Östen 3 ock
ymsi d. v. s. Ymsen 2. Vid identifieringen av den sist nämnda
scaäur har man knappast att välja på andra sjöar än Viken,

Unden ock Skagern, ock valet blir då ganska lätt.
Ordningen mellan namnen i denna förteckning är ju helt
naturlig3 ock är ju i huvudsak densamma som ordningen för de
i VGL. IV: 10 uppräknade gränsmärkena. Här börjas först vid
Danaholmen utanför Göteborg, ock så fortsättes utmed hela
södra gränsen till Vättern. Så börjas på nytt vid Dals södra
gräns ock uppåt fram till Vänern. Gränsen mot Värmland ock
Närke nämnes ej. 1 förteckningen på allmänningsvatten uppräknas på samma sätt först sjöar6 i södra Västergötland, så
Vänern ock Vättern, så de som ligga emellan dessa båda
sjöar.
Nu är det emellertid så, att endast en mindre del av Skagern
är belägen i Västergötland. Så var dock ej på västgötalagens
tid förhållandet. Då gick nämligen gränsen mellan Västergötland ock Värmland ej såsom nu i Gullspångsälven, utan omkring en mil nordligare över det s. k. Vänersed, d. v. s. det
smalaste stället av edet mellan Vänern ock Skagern, där Råda
sns norra gräns nu går. Till Västergötland räknades således
även den nu i Visnums hd, Värmland, belägna Råda sn4. Egendomligt nog har man hittils ej observerat detta förhållande,
som jag emellertid i det följande skall söka bevisa.
Helig. Sv. sjön. har trots stora formellt språkliga svårigheter
identifierat loäne med Lönern. Lonen anser han åter motsvara VGL:s
lyniendi. Att lyniendi emellertid, som ortnamnskommittén (SOÄ. X, s. 270)
antar, är det gamla namnet på Lönern, därom råder intet tvivel. Den
grunda ock vassväxta Lonen har knappast kunnat kallas lyniandi, d. v. s.
'den larmande, brusande, tjutande'. Namnet loäne 'den ludna' är däremot ett utmärkt karakteristiskt namn på Lonen, som är ytterst grund
med sanka stränder ock som hyser massor av sjöväxter. Visserligen
har sjön blivit utsatt för sänkningsförsök i senare tid, men även före
dessa har den med säkerhet varit mera grund ock 'luden' än djup ock
'tjutande'. Se LAMPA i »Falköping förr och nu» (s. 154). Att dörnma
av HELLQUISTS anmälan (Ark. nfil. 25, s. 205) tyckes han nu ha övergått till ortnamnskommitténs mening.
Schlyt. a. a. s. 570.
Jfr LAMPA i Västergötl. fornm.-för. tidskr. XIV; XV, s. 165.
Se min uppsats »Några svenska ortnamn» i Sv. landsm. 1912,
s. 61 f.
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År 1249 tilldömmer konung Erik Eriksson Varnhemsmunkarna »coloniam in ampn 2 cum silvis agris pratis piscacionibus et omnibus suis pertinenciis quibuscumque prope uel
remote iacentibus. et specialiter piscacionem in ampn», vilket
allt munkarna haft i okränkt besittning i hans faders tid ock
förut ock varpå de hade vissa brev. Som gränsmärken för
dessa besittningar nämnas i brevet bl. a. venised, Byornswnd,
Toffuasu.nd, Luwsten ock lakasten i nämnd ordning. Dessa
råmärken beteckna ännu Råda sns norra gräns.
Att hela denna »colonia in ampn» räknades till Västergötland, visa två diplom från år 1346. Det första3, som är utan
datum, men citeras i det senare 4, uppräknar följande »Termini
siue Raamerkie inter piscarias in amn et vermaland primo
a vsenised in biornswnd jude in Towasund inde jn Luffwsten
jude in Lakasten etc.» I det senare förbjuder konung Magnus
Eriksson invånarna i Amuehärads ock Visnums sar att göra
intrång på fisket i ampn ock i kringliggande vik av Vänern, vilket
fiske uteslutande tillhörde Varnhems kloster ock trenne riddare.
Det är således ej förvånande, att Råda sn räknas till Vadsbo
hd i den älsta bevarade beskrivningen på Västergötlands norra
gräns, som finnes återgiven i Ture Jönssons brev om gränserna
för Vadsbo hd av d. 6 nov. 1505.5 Här återfinna vi bland
Vadsbo hds råmärken de nyss uppräknade Lakestenen, Lunnestenen, Towasund ock Wäner Bet på Kolestrand. Nästa råmärke i öster är »Karlabiugg nordan Råda Sochn».
I Skara stifts kyrkliga jordebok år 1540 (s. 55) föres Råda
(Rwda) sa fortfarande till Vadsbo hd6.
SD. I, s. 338, avskr. fr. 1500-talet.
Ampn är det gamla namnet på Gullspångsälven.
SD. V, s. 587, reg. eccl. Scarens.
SD. V, s. 587 f., orig.
Se Handl. ss. 2, 4 if.; C. F. Bergman, Oeconom. beskr. ö.
Wadsbo härad, Ups. 1759; Styffe, Skand. u. unionst.3 s. 124 n. 2.
' 6) Styffe Unionst.3 s. 124 n. 2 vill ej giva Ture Jönssons brev något
vitsord i denna fråga, utan anser, att gränsen mellan Värmland ock
Västergötland sedan gammalt gått i Gullspångsäl ven (jfr a. a. s. 185).
De skäl, han stöder sig på, ha emellertid ej någon som hälst betydelse.
Att ej Gullspångsälven uppräknas bland västgöta allmänningsåar, beror
naturligen därpå, att den sedan den tidigaste medeltiden tillhörde Varnhems kloster (se ovan, jfr vidare Styffes funderingar a. a. s. 192 n. 1).
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Då Vänersed var Västergötlands gräns i norr, hörde, som
en blick på kartan visar, ungefär 3/4 av Skagern till Västergötland. Som sjön ej häller hörde till VarnlAms klosters fiske,
var den väl med säkerhet allmänningsvatten.
Att sålunda namnen Ska5ur ock Skagern beteckna samma
sjö, anser jag otvivelaktigt.
Återstår nu att avgöra, om de båda namnen äro i förhållande till varandra självständiga bildningar eller ej. Som jag
redan nämnt, har Hellq. uppställt olika etymologier för Skapur
ock Skagern, men framhåller dock som en möjlighet, att det
senare namnet kan vara en folketymologisk ombildning av det
förra. För min del är jag föga böjd att här anta en folketymologi.
Våra äldre sjönamn äro i allmänhet rätt motståndskraftiga mot
analogier ock omtydningar. Särskilt i detta fall borde väl folketymologien tvärtom ha värkat i konserverande riktning, om den
nu över huvud taget haft någon invärkan alls. Association med
ordgruppen skada, skadlig o. d. borde väl ligga närmare till
hands än med den av Hellq. föreslagna ordgruppen skag,
skaghi o. d. (jfr de av Helig. under betydelsekategorierna 'ond,
farlig, lömsk, besvärlig, osäker, svår, häftig o. d.' uppräknade
sjönamnen1).
Kan man ljudlagsenligt förklara övergången Ska5ur -->- Skager(n), är givetvis en sådan tolkning att föredraga. Under sen
yfsv. tid bör 5 i Ska5ur falla. I sin avhandling »Sekundära
nasalvokaler» Sv. landsm. XIII. 3, s. 22 tror sig BECKMAN i västgötamålet spåra bortfall av 5 i midljud omkr. år 1500. Som
exempel anför han ordet tyande 'tideude'. Enligt Nor. Aschw.
gr. § 308, anm. 4, faller intervokaliskt 5 först efter 1500. I
västgötamålet tror jag dock att denna företeelse är något äldre.
Från mitten av 1500-talet lemna västgötska jordeböcker ock
tiondelängder en rik exempelsamling på 5-bortfall efter starktonig vokal. I detta sammanhang vill jag blott anföra några
valda exempel hämtade ur SOÄ:
STYFFE påstår s. 178, att den 1540 nämnda Rwdha sn i Vadsbo hd
motsvarar nuvarande Beatebärgs sn. Hans skäl härför äro mig obekanta
ock måtte ej vara mycket vägande, då han själv (s. 192 n. 1) riktigt
identifierar Rwdha med nuvarande Båda sn i Visnums hd, som fortfarande är annex till Amnehärads sn i Vadsbo hd.
1) Sv. sjön. II—V, s. 76 f.
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Liane, Dalskogs sn, Nordals hd (liana, Ljitlane 1560, Liandhe

1565 d).
Heden, Dalskogs sn, Nordals hd (hat, Heenn 1551, 1552 jb).
Öna, Frändefors sn, Sundals hd (ha, gna, Öen 1540, men
med »omvänd skrivning» Ödennä 1549, Öden 1550 jb).
Nödinge sn i Ale hd (af Naudingia 1300-talets börj., Nödinge 1463, Nenge 1546, Nöynge 1547, Nöinge 1549 kyrko-

landbolängd).
Boda, Ale-Skövde sn, Ale hd (Öfreboa 1546 tl, Boa 1571 jb).
Boden, St. Lundby sn, Vättle hd (bf,ca, Buar 1550, Bua
1581 jb).
Hede, Björketorps sn, Bollebygds hd (kbola, Hede 1547, Hee
1548 jb).
Boda, Töllsjö sn, Bollebygds hd (Ma, Bodha 1546 tl, Buer
1547 jb, Booa 1570 t1).
Vedens hd (Viöundäh. 1200-talets slut, Wiende h. 1483
dipl. o. s. v.).
Boda, Tämta sn, Vedens hd (böa, Buua 1545, Boa 1574 jb).
Bredgården, Gingri sn, Ås hd (Breagåren 1542 jb).
Toarp, sn i Ås hd (tarp, Thodethorpe s. 1409, Thöffwatorpa s. 1416, Tovatorpa s. 1489).
Liared, sn i Redvägs hd (nara, Liarydh 1392).
I sammansatta ord av typen "Lidharydh, Thodhethorp faller
intervokaliskt 5 i västgötamålet redan omkr. 1400. Detta beror
säkerligen på att efter ä följt en svagtonig vokal. Jfr även
breeamosa (1300-talet?) SD. III, s. 761 i ett rågångsbrev från
Västergötland.
I Närke ha jordeboksskrivarna i regel bevarat intervokaliskt
å efter starktonig vokal ända in i vår tid. I 1600-talets domböcker finnas dock flera exempel på 5-bortfall. Träda i Edsbärgs sn o. hd skrives i jordeböckerna 1549-1880 alltid med d(h),
men Träa 1661 ock 1662 Edsb. hds domb. Boda i Skagershults
sn skrives i jordeböckerna alltid med d(h), men i Handl. s. 36
booa 1666. Lidan i Nysunds sn, Visnums hd Värml., skrives
nian 1654 Visnums hds domb. Mellan vokal med fortis ock
vokal med levissimus har 5 i närkesmålet- fallit redan på gränsen
mellan äfsv. ock yfsv. tid. Frotorp i Viby sn, Grimstens
hd skrives 1331 Frodatorph SD. IV, s. 236 avskr., men 1385
Froathorp SRP: 2117 (jfr s. 90).
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Efter bortfallet av dh återstår fonemet *Skaur. Visserligen
har sjönamnet Wmtur (så ännu 1413 SD. ns II, s. 664 or.)
redan vid 1400-talets början övergått till WEeter (1420 SD. ns
III, s. 619 or.), men detta torde antagligen bero på enstavighetsakcent. För namnet Skagern har man emellertid ej
orsak att ansätta annat än akc. 2, varmed namnet i levande
dialekt alltid uttalas (jfr Hellq. Sv. sjön.). I Skagershults sn
uttalas Skagern skiiton, men Vättern vc'etan.
Med ale. 2 bör väl Skaur ha behållit sitt u betydligt längre
än VEeter, jfr vädur, masur. I Skaur bör mellan a ock u
uppstått en hiatusfyllande labial konsonant, som sedan utvecklat
sig till ett frikativt g. 1 Skaghur har sedan blivit Skager (jfr
1) På samma sätt har mansnamnet Nicolaus gått till nieolauus
omkr. 1312 Upp!. SI). III, s. 89 or. (5 ggr).
Claus (<-- [Ni]eolaus) blir Clawus, t. ex. Clavus, Pos 1313 Västerås
SD. III, s. 112 avskr.; clawse dyeekn 1329 Södinl.(?) SD. IV, s. 128
or.; clauus friis 1339 Södml. SD. IV, s. 687 or., o. s. v.
Laur- (lat. laurus) -› lavurlaghur-, t. ex. lauribacea, laurebär blad, laurbär, laurber, lawurber, laffwerbär, laghurbär, laghurträ, lagerbär o. s. v. Södw. NOREEN framställer i Aschw. gr. § 273, 3
ock Grunddr. § 74 ordet som lånat under formen lawur-. Då vi nu
emellertid bevisligen ha sådana fsv. skrivningar som lauribacca ock
laurbär (-ber), finner jag i hög grad sannolikt, att parasitiskt w i detta
ord uppstått på svenskt område. Denna mening har Nor. förut framställt i Fryksdalsm. ljud!. § 208, 3.
Mauritz -> *Maweris -> Magris;
Aurora -> *Awerora -> Agerora;
Aurell --> *Awerell -> Agerell de tre sista exemplen äro hämtade ur Fryksdalsmålet, se Nor. a. st.
samt Ark. I, s. 157.
agator, ögötl., Nor. Ark. I, s. 158.
auditör
Laura --> Lagra, Nor. Spr. stud. 112. s. 110.
Floda, Skallsjö sn, Vättle hd (SOA. XIII, s. 92) skrives 1532
Floda, men 1565 Flouua ock 1632 Ploga.
Buagärde (bitajc_R*), Bollebygds sn o. hd (SOÄ. IV, s. 28) skrives
Bugegarde 1548 j b.
Moa, Närke. skrives Mom 1309 SD. II, s. 558 or. ock Mogte
1310 SD. II, s. 626 or.
Ugns (Närke), t. ex. faghus 1 860 i Ö. Nke, Djurklou
fähus
Ner. folkspr. o. folk!., 1861 i V. Nke, Hofberg Allmogeord, fku,es
hos äldre personer i Skagershult.
broa 'grusa väg, bygga bro' --> broga (V. Närke), t. ex. broogning 1666 Hand!. s. 34, broga 1861 Hofberg.
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Wceter 1420 SD. ns III, s. 619 or., laurbär —› fsv. lagerbär) ock
på 1600-talet Skagern.1
I Uppland, Södermanland ock Närke m. fl. landskap ha ett

stort antal tvåstaviga sjönamn med akc. 2 fått sina ursprungliga
ändelser hypersvecistiskt utbytta mot ändelsen -aren. Så är t. ex.
fallet med Mälaren (fsv. Manir) ock Jälmaren (fsv. lalman, Iiman, Almen), se Helig. Sv. sjön. II, s. 14 if. m. fl. st. samt ovan
s. 34 f. På samma sätt har i Skagershultsdial. Vänern blivit
vånar, ock Skagern skgqn2. Vättern; som har akc. 1, har i
samma dial. blivit van. Ordet masur har i Skh.-dialekten gjort
samma suffixbyte som Skadhur; det har nämligen formen
~ara. Jfr även det mot fvno. pinurr svarande no. dialektordet
tinar (Aas.).
I sammansättningen *Skadhurshult 'skogen vid Skagern'
skall dh tidigt falla framför vokal med levissimus. Jfr de i
Skagershults grannsocken Viby belägna Frotorp, som 1331
skrives Frodathorph, men 1385 Froathorp ock 1504 Frootorp 3,
ock Sörby, som 1343 SD. V, s. 149 or. skrives sudheerbY, men
1556 SörbS, jb4. Toarps sn (SOÄ. XIV, s. 144) skrives Thodethorpe s. 1409, Thöffwatorpa s. 1416, Tovatorpa s. 1489, Tonvatorp 1540. I detta namn har således dh hunnit falla ock parasitiskt w hunnit uppstå före år 1416. Rearsred (SOÄ. X, s. 108)
innehåller som förra led mansnamnet Redhar, men skrives redan
1542 RearsrSrdh. Den följande svagtoniga vokalen synkoperas
snart (jfr exemplen). Skulle den ha synkoperats, innan dh fallit,
bör dh snart försvinna i ställningen framför r5.
Skadhurshult bör således före 1500-talets början ha givit
Skarshult, en form som återfinnes i älsta kända belägg samt
i dial.-uttalet.
Från Vadsbo hd anför Sävs (AT II, s. 163, 186) fioge, vass-

floge.
Jfr vidare Nor. Aschw. gr. § 336, Grunddr. § 30, där ifrågavarande
ljudlag dock är något för snävt formulerad.
i) Jfr Wetern 1634 Handl. r. Skand. hist. XXVI, s. 287, Minner/i
1649 SOÅ. XV, s. 119.
Skriftspråkets -are, -aren motsvaras i Skh.-dialekten av -ara, -an.
Jfr ovan s. 88.
Älsta av mig kända fsv. belägget på formen Sörby är från
1292: in sorbSr situatum in attundaland •SD. II. s. 142 or.
Jfr Nor. Aschw. gr. § 308, 2 c.
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Namnet Skarsbrink innehåller även gen. av sjönamnet
Skahur.

Av vad jag ovan anfört framgår, att den av HELLQUIST
under Skagern framställda förklaringen av sjönamnet ur ett med
sv. dial. skag 'udde' besläktat ord är ohållbar. Jag tror ej
häller, att den av honom under Skapur framställda etymologien
är riktig. »Om formen är pålitlig, torde namnet vara bildat av
stammen i got. skadus . . . », skriver Helig. a. a. I, s. 534
ock översätter namnet med 'dimsjön', stödjande sig på det bl. a.
just i Västergötland förekommande dial.-ordet skadda f. 'dimma,
töcken'. Denna betydelse är emellertid blott belagd för det
moderna dial.-ordet skadda (no. skodde) ock är säkerligen härledd
ur den älsta allmängermanska betydelsen 'skugga, mörker', som
återfinnes hos andra på samma stam bildade ord. Samma betydelser återfinnas på utomgermanskt område hos grek. owörog
'mörker' ock fornir. soåth, scan. 'skugga'1. Nu torde man väl
med säkerhet kunna påstå, att Skapur är ett av våra allra
älsta sjönamn. Att då för detta namn ansätta en blott från
modern tid anträffad sekundär betydelse synes mig ej tilltalande.
Vill man föra ihop namnen med got. skadus etc., måste man
enligt min mening ansätta en av de från de äldre språkskedena
så väl styrkta betydelserna 'skugga' eller 'mörker'. Nu ger
emellertid 'den skuggiga sjön' väl knappast någon mening; återstår då möjligheten 'den mörka sjön'. Denna förklaring faller
på den omständigheten, att sjön — efter vad jag med egna
ögon övertygat mig om — har särdeles klart ock vackert vatten.
För man namnet till ordgruppen skap, skåp '(hervorspringen), hervorquellen, haufenweise hervorkommen' (Torp,
Wortschatz s. 449), vinner man en enklare ock för sjöars ock
vattendrags namn betydligt mera tilltalande förklaring. Till
samma ordgrupp hör lat. scatöre 'hervorsprudeln, iiberquellen' samt
scatfirio 'sprudle hervor', scatfirigo, seaturrex 'sprudel' 2.
Jag är för min del böjd att föra hit flertalet av de med
en stamm skap- sammansatta nordiska egennamnen. Det mytologiska namnet Skape, som bäres av en vanagudomlighet, skulle
då förklaras som 'flod-, käll-, sjöguden' 1. något dyl. (jfr de till
Jfr Falk-Torp, Etym. Ordb. under skodde II; Torp, Wortschatz
s. 449; Kluge, Etymol. wb7 s. 391.
Se Walde, Lat. etym. wb2 s. 685.
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vanakulten hörande offren i sjöar ock källor). Fno. Skabin,
Skohini skulle betyda 'betesmarken vid källan eller vid älven'.
De talrika ortnamnen Skedvi o. d., fsv. SkkedwS, 1279 SD. I,
s. 542 or., skiartwi 1293 SD. II, s. 155 or., o. s. v.) kunna
i varje fall ej vara sammansatta med det mytologiska namnet
Skal»: i så fall väntade man genitivformen Skapa-2. Jag antar

här snarast en äkta sammansättning med en u- eller i-stam
*Ska5-, vilket antagande ju löser de formella svårigheternas.

Namnet skulle då betyda 'offerstället vid källan eller floden
Ska5' eller också helt enkelt 'offerkällan, offerfloden'.

Att, som jag här gjort, antaga en betydelseskridning från
'den framkvällande' till 'källan, floden' är ej djärvt, jfr änht.
quelle till quellen, sv. dial. opprinning 'källa' etc., rännil,
flod, brunn etc.
Skapur skulle enligt min mening vara en r-avledning till
denna stam 4 av samma art som fvno. ijourr 'halsjärn, fotjärn
etc.', gollorr 'järtfett', jogurr urspr. 'vildsvinsorne', m2purr 'lönn',
m2surr 'masur', t2turr 'paltor', piaurr 'tjäder', pinurr 'tyre, torrved', 2ndurr 'skida' (112egstad-Torp, Ordb. s. L). Namnet skulle
antingen betyda 'den framkvällande, porlande, svällande el. dyl.'
eller också vara ett ursprungligt appellativ med betydelsen 'sjö',
härledd ur den ovannämnda betydelsen 'den framkvällande etc.'
Det senare alternativet finner jag nästan mera tilltalande.
Från betydelsesynpunkt närsläktade bildningar äro sjönamnen
Fullen, Fyllen, Fyllingen, Ymningen 0. d.5. I »Namnet Värmland»6 har NOREEN just översatt sjönamnen Värm.eln ock närsläktade namn med 'den framkvällande, porlande, brusande'.
Jfr Rygh NG. V, s. 42, XI, s. 44 f.
Jfr Nor. »Tiveden ock tibast» Sv. landsm. 1911.
Jfr Wadstein i Sv. landsm. XIII. 5, s. 7; SOÄ. II, s. 18 f.
Samma r avledning anser jag just vara belagd i lat. seattlrio
sprudle hervor', scatiirigo, scaturrex 'sprudel'. Jag kan meddela,
att prof. P. PERSSON på min tillfrågan förklarat sig ej ha något att
invända mot denna sammanställning.
Se FIellq. a. a. III, s. 78.
Spridda studier 112, s. 61 if.
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Sundsjön, siunlan.
Sundsjön kallas den del av Toften, som ligger söder om
gården Sundsjön ock norr om ön Sundön.
Namnet skrives: Sundasiön 1650 Wexionius [Gyldenstolpe]
Epitome descriptionis Suecix, cap. VI, Sundesiöö 1672 Sundenius, Sund-Sjön slutet av 16004. Q: 77: 9, Sundasiön börj. av
1700-t. Palmsköld 279 f. 79., Sundsjön 1867-70 ek, GS: 64.
På fjärdens norra strand ligger Sundsjön (såttilov,), ursprungligen en äng, senare ett torp, nu en gård. Namnet skrives
Sundesiöö Engen[n] 1573, 1574, Hunesiöö Enngenn 1576, Sunesjö Engh 1581, Sundsiö 1583, Sunssiö Engen 1585 o. s. v.
jordeb., sunssöö 1603 Edsbärgs hd or.-domb., Sunnesiön 1661
M. v. Falkenbergs fört., Sunnansiö 1666 1669 Hand!. ss. 34, 43.
Fjärden Sundsjön är med Östra ock Västra Sundet (bstra
Vestra sundet 1881 skogska.) förenad med
måna, veestra
Tjutsjön, en annan fjärd av Toften. Vid Östra Sundet ligger
torpet Sundet (stio2,6,), som skrives Sundet 1656 1661 Hand). ss.
20, 28. Mellan de båda sunden ligger ön Sundön (slunga,
Sundöön 1672 Sundenius).
Förra leden i Sundsjön är ursprungligen fsv. gen. plur.
sunda av ordet sund 'nor'. Senare leden är Skagershultsdialektens fr 'sjö, fjärd'.
Om med orden sund, nor sammansatta sjönamn se ovan s.
37 ock jfr Sundsjö, sn i Revsunds tg Jämtl. vid sjön Sundsjön
(GS: 73). Namnet skrives (De) sundasio 1314 SD. III, s. 150
reg. ock (de ecclesia) sundasyo 1316 SD. III, s. 239 reg. Sundsjön (Jämtl.) är avsnörd av sund.

Teen, tb2,.
Teen är en omkring 4 km. lång sjö i Skagershults ock
Kvistbro socknar. Största bredden är 2 km.
Namnet skrives: Teen 1650 Wexionius [Gyldenstolpe] o. a.
st., teeen (eller teenn) 1666 Handl. s. 36, Teen [Lams] 1671
Q: 77: 10, Teen 1674 Toring, Teen Laous 1676-79 ggk,
1688 Toring, 16004. Q: 77: 2, Q: 77: 9, 1711 Q: 12: 105, Teen
1672 Sundenius, 1691-92 Q: 77: 4, 1712 Q: 77: 7, 1723 Tiselius
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Beskr. ii. Siön Wätter s. 14, Sjön Teen 1600-t. Q: 77: 4, börj.
av 1700-t. Q: 77: 6, 1754 Q: 77: 36: 2, Sjön Theen 1707-8
Bergius Q: 77: 16. — Ten Lacvs 1696 Q: 79: 9, Sjön Ten 1754
Q: 77: 35, Ten 1754 Q: 77: 36: 1, Q: 77: 36: 8.
På sjöns västra strand ligger gården Teboda (tao). Namnet
skrives: Theboda 1615, Täboda 1621, Tebodha 1630, Teebodha
1640, Teeboda 1650-1680, Teboda 1686-1880 jordeb. I Tebode, i Täboda 1623 Edsbärgs hds or.-domb. if. 179, 186, teboa,
tebooa (2 ggr), teeboa 1666 Handl. ss. 35 f., Theebodha 1667
Handl. s. 38, tebo hvs, Tebo huns 1666 Handl. s. 32, 33.
Vid Teboda ligger bärget Tebobärg (Tebobergh 1652 Handl.
s. 16, tebo berg 1666 Handl. s. 32 o. s. v.).
I Edsb. härads sjön. s. 49 f. ansatte jag, som jag trodde i
anslutning till Hellq. a. a. s. 614, ett fsv. *Thiclhir som grundform för namnet Teen. Av HELLQUISTS framställning kan man
emellertid ej med säkerhet dra någon som hälst slutsats om
hur han tänkt sig den fsv. formen. Att utgå från ett *Thidhir
är emellertid ej tillrådligt. Någon ursprunglig la-stam kan
det ju ej gärna vara, då stamstavelsen är kortvarig. Då
sjönamnen i trakten ej äro ja-stammar, kan ej häller ett
sekundärt jr-suffix misstänkas. Därtill kommer, att en vid sjön
belägen gård heter Teboda (Thebodha 1615). Ortnamn, som
äro ja-stammar, få som förra led i sammansatta ortnamn genitiv på s, t. ex-. .c/asbalojt 'backen vid Ede (i Skagershult)'.
Formellt är det kanske möjligt att ansätta en fsv. an-stam
*Thidhi. I ortens dialekt motsvaras visserligen fsv. I av i ord
av typerna bitin 'biten' ock viku 'vecka', t. ex.
lidgg 'ledig'
Mmtabisa 'tomtebisse'
himl 'himmel'
snar 'snigel'
sina 'sena'
vika 'vecka'
spikn 'spicken'
bitn, 'biten'
vint 'vissen'
ria, 'ridit'
ifrAg 'girig'
driva, 'drivit';
men genom analogi från oblika kasus har målet i fråga dock
fått g, t. ex. sgra, Ntal. När man emellertid vet, att nominativ-r
i sådana sjönamn som Ifielir, Veenir m. fl. blivit upptaget även
1) Se HESSELMANS grundliga utredning av hithörande frågor i »De
korta vok. i och y i svenskan» s. 89 if.
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i oblika kasuäl (i veenir 1300-talets mitt VGL. IV: 10 handskr.
H), drar man givetvis den slutsatsen, att *Thidhi snarare skulle
få dela öde med bisa2 än med Uta. Nominativen har enligt
mitt förmenande i sjönamn en minst lika stark ställning som i
djurnamn. Sjönamn stå synnerligen ofta som subjekt i satsen,
jfr t. ex. uttryck som 'sjön ligger', 'sjön har gått upp', 'sjön är
djup' etc. etc.
Däremot bör en fsv. sammansättning med ek ock gen. av
en an-stam *thidhis givetvis resultera i ett *Tedhasjö *Teesjö,
varav ellipsen Teen.
Men vi kunna också ansätta ett fsv. ö, ock vi finna då en
redan av HELLQUIST förslagsvis framställd parallell i det uppländska sockennamnet Teda i Äsunda hd kring Lilla Oxfjärden
av Mälaren. Detta namn skrives: in parochia Thedhom 1301 SD.
II, s. 340 or., De thedum 1314 SD. III, s. 149 reg. eec'. Ups.,
theda (ack.?) 1302-19 SD. III, s. 428 reg. eccl. Ups., in villa
solberghum parochia thethum 1330 SD. IV, s. 187 or., in solberghum parochia thedha 1331 SD. IV, s. 213 or., in ek eby
parochia thedhum 1332 SD. IV, s. 295 or., in echeby villa parochia thedhea 1333 SD. IV, s. 319 or. o. s. v.
Namnet är tydligtvis en fsv. plur. Thedha(r), dat. Thedhom.
Sing. till detta ord bör ha varit ett thedh eller thedhe. Detta
ord kan knappast etymologiskt föras till någon annan ordgrupp än den i TORPS Wortschatz s. 184 upptagna pi 'feucht
werden, schmelzen'. Ordet skulle då stå i avljudsförhållande
efter 1:a avljudsklassen med isl. pi51t4 'thawed, free from ice',
t. ex. vöru aldregi svå mikil lögin, at eigi var piedt um skipin
(Vigfusson), piäinn 'thawed, free from ice' (Zoga), pina 'to
thaw, melt away' (Vigfuss., Zo4a), t. ex. fyrr en isa leysti ok
sjår teeki at pina (Vigfuss.), pi& 'not ice-bound, thawed', t. ex.
me5an åin er pi5; hvert pat er isum pakt e5a pitt; å p15um sjå;
i vök pläd (Vigfuss); pjätt 'to melt, thaw' (Vigfuss.).
Till samma ordgrupp hör ock no. dial. tia, tea f. 'kilde
eller fugtig plet som ikke tilfryser, opteet mark, optoethed,
Jfr Nor. Aschw. gr. § 395, Helig. Sv. sjön. II, d. 9 if.
Jfr Hesselm. a. a. s. 93 f.
SOM väl skulle betyda 'isfritt ställe i sjö', se nedan.
Enl. Vigfusson pret. part. av ett verb piäa peib
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stadig iisfrihed', tiuhol 'to-hul i iis', tee'egrunn 'banke i vandet,
hvilken hindrer varigere iisdannelse' (Ross).
Nu ligga Teda kyrka ock prästgård ej långt från Sagåns
utflöde i Oxfjärden. Det är ju möjligt, att de vakar, som vid
oset uppstått i sjön, varit anledningen till namnet.
För sjönamnet Teen ansätter jag således antingen ett fsv.
*Thldhasio eller ock ett fsv. *Thödhasiö, vilket skulle betyda
ungeflir 'vaksjön'. Av (*Thldha-) *Thödhasio har blivit *Tedhesiö, *Teesjö ock efter ellips Teen. Teboda är troligen redukt
av *Te(d)esjöboda.
Teen är på grund av de starka strömdragen i sjön rätt
osäker på eftervintern. Svartån bildar strax före sitt utflöde i
Teen ett högt fall, förr en fors, som namnet Hasselfors («Nilss
i forsen 1623, Edsbärgs hds or.-domb. f. 186, een Ströhm
Hassleforssen ben:' 1671 privilegiebrev i or.), namnet på det
vid åmunnen belägna bruket, anger. Vidare rinner en ej obetydlig å, Stavån, även ut i sjöns södra del. Då sjön är tämligen smal ock mera vatten rinner igenom den än genom den
större strax ovanför belägna Toften, går den upp omkring en
vecka före denna. På grund av att den är mindre än Toften,
lägger den sig vanligen före denne,.
Att större sjöar i allmänhet lägga sig senare ock gå upp
senare än mindre sjöar, är en gammal iakttagelse. I sin dagbok
över resan i Dalarna 1757 skriver HOLPHERS s. 127: »Alla stora
widrymmiga sjöar bafwa den egenskap, at de lägga sig sent,
men de gå ock sent up, emedan om Hösten går wärmen sednare
ur wattnet i de stora, än i de små sjöarne.»
Testen, tbstti.
Sjön Testen är belägen strax öster om Toften. Dess största
längd är 2 km. ock största bredd 3/4 km. • Dess norra ock södra
delar växa mer ock mer igän. Testen är som krono- (el. senare
frälse-) fiske upptagen i jordeböckerna från år 1688 till gällande
jordebok.
1) Mitt påstående i »Edsb. härads sjön.» s. 50, att Teen lägger sig
en vecka efter Toften, berodde på en, som jag senare funnit, felaktig
uppgift.
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Namnformer: Testen 1585 Roth Abalienationen i Närike
s. 68, 1672 Sundenius, 1688 Toring, 16004. Q:77:2, 2:77:5,
1688-1880 jb, 1713 brev fr. S. Lönnroth, Teesten 1671 Q:
77: 10, 1600-t. Q: 77:9, Testn 1674 Toring, 1676-79 Q: 77: 3,
Testen Laeus, uthj Sjön Testen 1696 Q: 79: 9, Tarsten 1650
Wexionius [Gyldenstolpe] a. a., Torsten 1700-talets börj. Palmsköld 289 f. 80.
Testens vatten avrinner till Toften genom den korta Testabäcken (tbstabcelo». Omkring 1 km. söder om denna ligger
gården Testabäeken (tbstabce4), som skrives: Testebaeken 1660,
Testabäeken 1665, 1686, 1777, 1795-1880, Testabäken 1687,
Teestabäcken 1676, Teestabä . . . 1680, Testebäeken 1688
—1755 (8 ggr), Testöbeeken 1763 jb, Testebeeken 1656
Grimstens hds renov. domb. f. 100, 1656 1661 Handl. ss. 20,
28, 1661 M. v. Falkenbergs förteckn. på sina bönder, or.
Namnet förekommer i sammansättningen Testebeckefinnen
1656 Grimstens hds renov. domb. f. 100.
Äldre naturbeskrivningar:
»Testen, hoc stagnum non tam vastum ac profundum, ut
piscibus frequens, qui å, majore lacu T of ft e n , scilicet, in hoc
per torrentem sui multiplicandi gratia natant: Hoc in stagno
copiosi scirpi, iunci aliaq[ue] ejusmodi gramina proveniunt,
quibus pisces non parum delectantur»: 1672 Sundenius.
»Testen, hwilken Sjö är vid pass i Längden 3500 Al[na]r
ech på bredaste kanten 1000 alLualr, består af dybottn och
mycket grund, samt kringväxt af Ångar och kjärr och har sitt
inlopp ifrån en HälsoBrun Puller kiälla benämd»: S. Flodmans
värdering av kronobraxenfisket Testen d. n/s 1757, avskr. i
Hassegors bruks arkiv. — Den 15 sept. 1759 uppger S. Flodman,
.att i Testen på 3 års tid fångades 750 braxnar'.
HELLQUIS T sammanställer namnet Testen med den no. älvnamnsstammen Teist-, fno. peist-, som han i anslutning till Rygh
Elven. s. 265 för samman med no. teisen 'livlig o. d'. Som
parallell till Testen anför Helig. Leken, som han tolkar ungefärligen som 'sjön med det livliga vattnet'. Testen är emellertid
en liten lugn sjö utan nämnvärt vågsvall ock erosion. Som jag
ovan nämnt ock som av Sundenius' beskrivning 1672 framgår,
1) Hand!. i Hasselfors bruks arkiv.

7-120961 Sv. landsmål. Sahlgren.
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är den starkt hotad av igänväxning ock har därför sedan gammalt
varit ett mycket gott braxenfiske.
I Götlunda sn, Glanshammars hd Nke, ligger ännu en sjö
med namnet Testen (Teesten Kiärn 1702 Q: 9: 43, Testen
1860-61 geol. ka., 1864-65 ek) strax väster om Fröshammarsviken av Jälmaren. Sjön är till storleken högst obetydlig. Dess
största längd understiger 5 km. Självfallet kan den ej ha fått
namn av sina böljors livliga lek. Sjön är belägen i en mosse.
En tredje sjö Testen ligger i Almunge ock Faringe sur,
Närdinghundra hd, ock Tuna sn, Olands hd Uppl. Namnet
skrives: Stön Testen 1721 A: 32: 87, Testen 1802 Hermelin, 1804
Radloff I, s. 6, 1868 SGU: Aa 27 ss. 6, 45, 1883 Rosenberg II,
s. 888, Sjön Testen 1862-65 ek. Vid sjön ligger i Almunge
sn gården Testnäs. Denna Testen är till större delen omgiven
av mossar ock kärr. Liksom de flästa sjöarna i Olandsåns vattenområde är sjön säkerligen mycket grundl ock kan således
knappast vara livlig. Dess största längd är något över 3 km.
Bredden är omkr. 1/2 km.
Man vill naturligtvis hälst ha en gemensam namnförklaring
för de tre liknämnda sjöarna. Alla ha de det gemensamt, att de
äro grunda ock omgivna av mossar ock kärr. De ha således
alla sedan urminnes tider varit utsatta för igänväxning. I
dessa gemensamma egenskaper anser jag mig nödsakad söka
anledningen till nanangivningen. Jag kan då ej annat än sammanställa namnen med svenska riksspråkets test m. (uttal:
te4st, säll. test 1911 Lyttkens-Wulff 2), sv. dial. testug 'trasslig, oredig'. Ordet betyder i Västerbotten enligt Rz 'hårtest,
lin- eller hamptåte'. I Skagershult betyder test eller test blott
' hårtest'.
Sjönamnet Testen skulle då vara ellips ur ett *Testesjö(n) <*Testasiö(n) 'sjön med gräs- ock vasstestar i'.
Att test ej är belagt i betydelsen 'grästest, vasstest, vassrugge etc.', har intet att betyda, ock beror väl blott på tillfälligheter. Ord, som betyda 'något hoptrasslat', kunna nämligen i
Jfr SGU: Aa 27, s. 7.
Lyttkens o. Wulffs uppgift, att ordet sällan uttalas med kort e,
gäller väl blott för sydsvenskt språkområde. För min del tror jag mig
oftare ha hört ordet uttalas med ö.
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regel användas såväl för att beteckna hopgyttriugar av växter
som hoptovuingar av hår, ull, lin o. d.
Ordet tose finnes i närkesdial. enl. Rz såväl i sammansättningen hårtose som i vasstose (varschtose). I Skagershult säger
man, att mik veeksar z tsar (vassen växer i tosar)1. Ordet betyder urspiungligen 'något tilltrasslat, intrasslat', som visas av
verbet tosa 'intrassla' ock adj. tosig 'intrasslad' (Rz).
Tova f. betyder enl. Dalins ordb. 1853 'knippe av hår,
trådar o. s. v., intrasslade i varandra' ock i Ydremålet enl. Rääf
'hopvecklad sak, t. ex. ulltova', men i mälarsvenska dialekter
betyder det ofta 'tuva' 2.
Ordet tuss (-en) förekommer i riksspråket i betydelsen
'hårtuss, avryckt ock hoptovat hår' samt i Skåne ock Bleking i
bet. 'hötapp' (Rz). I Södra Möre är tuss = 'tofs, sudd, tapp'
(av hö, halm e. d.)3.
I Eskiltunatrakten betyder verbet tuskä té 'trassla till', t. ex.
»han ha tuskä tA mej i håre» (eller »håre på mej»), ock tuskugr
betyder där 'tovig, ,okammad, oputsad i håret' 4. — I Västergötland betyder enl. Rz ordet tusska 'liten trädruska, buske'.
Som en parallell till sjönamnet Testen kan man möjligen
anföra namnet på den i en mosse i Hallsbärgs ock Svennevads
snr, Kumla ock Sköllersta hdr Nke, belägna lilla sjön Hampetussen (GS: 65, Hamptussen 1874-75 geol. ka.: 63).

Tjuten eller Tjutsjön, Mått, rittfott.
Tjuten eller Tjutsjön kallas den del av Toften, som ligger
mellan Sundön ock Boön. Namnet skrives: Tjutsjön 1867-70 ek.
I Tjuten skjuter ut ett näs, som genom en mosse, Tjutsmosse (j4tsmQsa), är delad i två delar. Den östra, där det
växer huvudsakligen barrskog, kallas Talltjut (tgpigt); den
västra, där skogen till stor del består av lövträd, kallas Lövtjut (kvpkt). Talltjut kallas även Tjutsudde eller Tjutudde
Av subst. töm m.
Se nedan under Toften; »Tuwa, Svecorum nonnulli towa appellant»
(Hof).
Linder 1867.
Söderm. ä. kulturhist. V, s. 43.
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(pititstude, eller rittauda, Tiutt udden 1671 Q: 77: 10, Kigtsvdd
1674 Toring, Tiutudden 1600-talet Q: 77: 9, Tjuts udde 183841 Lagerholms ka., Tjutsudden 1867-70 ek, Tjut 1881 skogska.).
Namnens härledning är klar. Tjuten är givetvis ellips av
ett änsv. "Tiutesiö(n), vars förra led väl är ursprunglig gen.
plur. av subst. tjut. Av sammansättningen •Tiutesiöudde har
blivit Tjutsudde. Senare har Tjutsudde folketymologiskt tolkats
som 'udden Tjut', varur slutligen enbart Tjut.
En parallell är sjönamnet Tjutingen' i Gladhammars sn,
S. Tjusts hd Kahn. 1. Jfr vidare en del av Hellq. a. a.
III, s. 72 under rubriken »starkt läte eller ljud» anförda sjönamn.
På förfrågan om anledningen till namnet Tjutsjön eller
Tjuten har FORSBERG Sagt mig, att det alltid brukar slå råkar
i Tjuten mellan Lövtjut ock Jättabron om vintrarna, ock »när
det spricker i isen, blir det så långa tjutande (ne—da, spriky
bki-da so löga §lictana.)».
I sin Vätterbeskrivning 1730 s. 43 if. beskriver TISELIUS,
huru mycket oväsen vållas i sjöar av uppstigande »underjordiske
wäder». Han berättar om en liten sjö, att den »plägar slå åthskillige watu-hwirflar och med sitt watn högt upstiga sampt
skräckelig buller ifrån sig gifwa» samt att den »så grymt dönade och bölade, at det uthi de omliggande berg och daler
gaf återskall och dunder i 6. timars tid». TISELIUS nämner
vidare, huru underjordiskt väder går i krokgångar i sjöar, vilkas
»watn deraf uthi åtskillige watu-hwirflar sig rörer och äfwen
wäl uphöger watnet, gifwandes starkt buller och dunder,
at han [sjön] tiuter och skrålar».
Om sjön Yngen i Södermanland berättar han, att den om
vintern slår »isen sönder och upbryter wråkar, af underjordiskt
wäder», ock om »Kyrkosiön wid Hölö och Hammersta-Lund», att
den »dåner, spruter up watn och slår isen sönder» etc.
Ovan anförda, något fantastiska uppgifter visa, att sjöars
»tjutande» kan ställas i ett visst samband med råkbildning. Det
förefaller mig ej omöjligt, att FORSBERGS etymologi värkligen är
riktig. Sannolikast är väl kanske dock, att tjut här har betydelsen 'dån, brus'. Jfr t. ex.
1)

Helig. a. a. s. 625.
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fvno. pjåta, t. ex. sjår, alda, brim p§tr; å Idrtr af pjösti;
pjåtandi fors; pjåtanda haf (Vigfuss.);
fvno. pytr m., ex. vinda gnyr e5a vatna pytr (Vigfuss.);
fsv. put n., t. ex. fore them rädhelica storm ok thut, alla liudh
som tha scal vardha j hafwino; fallir strömin ryghelika owir
han aff höghdinne mz sinna brädzsko thuti (strepitu), Södw.
Toften, tbfk.
Toften är en rätt ansenlig sjö, belägen ungefär mitt i
Skagershults sn. Dess största längd är något över 7 km. ock
största bredden något över 3 km.
Namnformer: Tofften 1650 Wexionius [Gyldenstolpe] a. st.,
1656 (2 ggr), 1661 Handl. ss. 20, 27, 1672 Sundenius, 1700-talets
börj. Palmsköld 289 f. 80, Sjön Tofften 1661 Handl. s. 28,
tåften 1666 Handl. s. 35, Sjön Toften 1669 Handl. s. 41, Tofften
Laeus 1671 Q: 77: 10, 1674, 1688 Toring, Toften 1676-79
Q: 77: 3, (i) Tåften 1696 Q: 79: 9, Tåften 1712 Q: 77: 7 o. s. v.
Svartåns utlopp i Toften kallas tåftafthrys 1666 Handl.
s. 32.
Det ej ovanliga svenska sjönamnet Toften sammanför
Helig. med ordet toft 'tomt'. Han anser det ha ungefär samma
betydelse, som han ansatt för sjönamnen Salen ock Visten,
d. v. s. 'sjön, som ligger i en bebyggd ort'. Som stöd anför
han, att »de flästa av dessa sjöar [Toften] äro belägna i jämna
ock vida bygder». Som jag i det följande skall visa, ligga ett
par sjöar med detta namn omgivna av mossmarker o. d. i
trakter med mycket sen bebyggelse. Hans förklaring kan i
dessa fall ej hålla streck. Som jämförelsenamn = 'gårdsjön' 1. dyl.
kan man t. ex. ej förklara Toften i Skagershults sn, som är mycket
örik. Jag tror ej alls, att t. ex. Toften i Skagershults sn har
något med ordet toft 'tomt' att skaffa. Det är ju så, att i fsv.
m skall falla framför f, då detta står framför tautosyllabisk
konsonant'. Av lumpt blir således toft', men gen. bör förbli
tomptar. Paradigmet har emellertid genom utjämning förenklats.
Därvid har än stamformen i de enstaviga kasus segrat, än stamNor. Aschw. gr. § 248, 1.
Nor. a. a. § 84, 2 b; 90, 3.
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formen i de tvåstaviga. Vi ha således dels fått en böjning
tompt, gen. tomptar, dels en böjning toft, gen. toftar. Som jag i
det följande skall visa, har redan i äfsv. tid den förra böjningen i
regel inträtt i östra ock norra Sverge, den senare i västra Sverge.
Sjönamnet Toften förekommer emellertid företrädesvis i tomptområdet. Jag drar därav förklarligt nog den slutsatsen, att detta
namn i flera fall ej kan höra till samma rot som ordet toft 'tomt'.
Ortnamn på -tomta, -tofta samt dialektorden tomt,
toft ock deras utbredning.
Skåne. Ordet tomt heter här alltid toft (tett etc.). Sk. L.
har endast toft(-). I ortnamn förekommer blott stammen toft(tytt-, toft-), t. ex.
Tofta, sn i Rönnebärgs hd Malmöhus 1.: prepositi Toftenensis

1334 SD. IV, s. 394 or., Toftte 1361 St. Un3 s. 64.
Bulltofta, gård i V. Skrävlinge sn, Oxie hd Malmöh. 1.: (in)
booltofts3 1346 SD. V, s. 602 or.
Örtofta, an i Hagagers hd Malmöh. 1.: (in) hortyftte . (in)
ertyfte 1283 D. I, s. 631 f. avskr., yrtoftea 1346 SD. V,

s. 610 or.
Ivetofta, sn i Villands hd Krist. 1.: (in) 3-weetoffte 1319 SD.

III, s. 401 reg. ecel. Lund.; se vidare Sahlgren i Sv. landsm.
1912, s. 66.
FIyllstofta, by i Vedby an, N. Åsbo hd Krist. 1.: Holftofte
1145 SD. I, s. 50 avskr.
Fågeltofta, sn i Albo hd Krist. 1.: (in) falstoftEe 1344 SD. V,
s. 262 avskr., Fugelstoffta 1400 St. Ull, s. 83.
Halland. Dialekten har enl. Möller toft. I ortnamnen
har stammen toft- segrat, t. ex.
Tofta, by i Lindbärgs sn, Himle hd.
Tofta, by i Snöstorps sn, Tönnersjö hd.
Tofta, gård i Fagereds sn, Faurås hd.
Toften, gård i Källsjö sn, Faurås hd.
Toften, gård i Revinge su, Halmstads hd.
Bleking.
Högtofta (1793 Sjöborg Bleking II, s. 356), gd i Gammalstorps

sn, Listers hd.
Kronobergs län. Dialekten har toft 'tomt'.
Tofta i Sunnerbo hd: (in) tofthum 1201-23 SD. I, s. 147 or.
Tofta, by i Tävelsås an, Kinnevalds hd: (Ecclesie) Toffla 1341

SD. V, s. 76 avskr.
Tofta; by i Tägnaby an, Konga hd vid Toftasjön.
Tofta, by i Gårdsby sn, Norrvidinge hd vid Toftasjön.
Ödetofta, by i Tolgs an, Norrvidinge hd: (in) odhetomptEe 1335
SD. IV, s. 439 or. skrivet i Stockholm, (in) odatoptum
1340 SD. IV, s. 733 avskr., odeetoptEe 1340 SD. IV, s. 735
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avskr., (in) odhatompta 1344 SD. V, s. 261 avskr., (i)
Ödhathopta 1385 SRP: 2076.
5. Jönköpings län. Dialekten har tomt (Östra hd, Gadd).
I ortnamnen har stammen toft- segrat, t. ex.
Tofta, by i Flisby sn, S. Vedbo hd.
Tofteryd, sn i Ostbo hd: topthrYth 1290 SD. II, s. 89 or.
?Toftnäs, härregård i Bolmsö sn, Västbo hd: (in) Thoptnes 1339
SD. IV, s. 661 or.

Bringetofta, sn i Västra hd: (de) bringatoptom 1287 SD. II,

s. 39 or.

Hylletofta, sn i Västra hd: (in) holtoptum 127040) SD. I, s.

739 or.
6. Västergötland. Dialekten har tömtebese 'sv. tåmtbysing' Hof; tomtsten 'hörnsten i foten av hus', Vadsbo hd 1869
Säve i Ant. tidskr. II, s. 184; tomt 'tomt', Holskjunga i Kinds
hd 1910 Leander; tomta 'lägga stenfot' Vg. Rz.; tomtning
'stengolv etc.' Vg. Rz. VGL. I har (top,) topt(-), toft(-)1, VGL.
II har tompt(-). De äldre ortnamnen ha ofta -fl-, som dock
senare kali ersättas av -mpt-, yngre ortnamn ha oftast -mt-, t. ex.
i Alvsborgs län:
Tofta, by i Surteby sn, Marks hd.
Toftan gård i Horreds sn, Marks hd.
Toftö, 'by i Mossebo sn, Kinds hd.
Tomta, by i S. Vings sn, Ås hd: (in) Tofftom 1341 sp. y, s.
18 avskr., (i) Tompta 1392 SRP: 2630; se vidare SOA. XIV,
s. 188 f.
Tomta, gård i Möne sn,.. Ås hd: Tomthe 1542, Tompta 1547
jordeb.; se vidare SOA. XIV, s. 94 f.
Tomta, by i Seglora sn, Marks hd.
Tomten, by i Tvärreds sn, Kinds hd.
Tomten, by i Tarsleds sn, Killings hd.
Skattetomta, by i Möne sn, As hd: Skatatompta 1540, se a. a,
s. 92 if.
i Skaraborgs län:
Töfta, by i Bjärby sn, Viste hd: (ju) toptoom 1325 SD. III,
s. 667 or.
o
Vartofta, by i Asaka sn, Vartofta hd: varthoptaahzeret 1341
SD. V, s. 29 or.
Tomten, gårdar, i Longs sn, Barne hd.
, by i Ottums sn, Skånings hd.
, by i Mölltorps sn, Vadsbo hd.
, by i Slöta sn, Vartofta hd.
7. Göteborgs ock Bohus län. Dialekten har tomt 'tomt',
Skee sn i Vätte hd 1906 Lindberg. Ortnamnen ha vanligen
toft-, t. ex.
) Undantag i handskr. G.

,1
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Tofta, by i Frölunda sn, Askims hd.

, by i Torsby sn, Inlands s. hd.
, gård i Morlanda sn, Orusts v. hd.
Toftan, gård i Forshälla sn, Inlands-Fräkne hd.
, by i Kareby sti, Inlands s. hd.
, härregård i Lycke sn, Inlands s. hd.
Torten, by i Härrestads sn, Lane hd.
Tomten, by i Hjärtums sn, Inlands-Torpe hd.
Värmland. Dialekten har tomt 'tomt', Fryksdalen 1878
Noreen.
Tofta, by i Ölme sn ock hd.
Tomta, by i Frykeruds sn, Kils hd.
Tomten, gd i S. Råda sn, Visnums hd.
Tomthult, by i i/ Sunds sn, Fryksdals hd.
—
, by i Kils sn ock hd.
Kalmar län. Dialekten har: tomta 'lägga stenfot under
trähus'; tomtning 'stenfot under ett trähus'; tomtagubb' 'tomte',
S. Möre 1867 Linder. I ortnamnen har jag blott funnit stammen
tompt-, t. ex.
Tomta, gård i Mönsterås sn, Stranda hd.
Tomteby, by i Ljungby sn, S. Möre hd: (i) Tompteby 1596
Arkeb. Abrahams räfst s. 13.
Tomteby, by i Räpplinge sn, Slättbo hd på Öland: (i) Tomptaby
1596 a. a. s. 47.
Tomtåkra, by i Vena sn, Sevedes hd.
Högtomta, by i Ukna sn, N. Tjusts hd.
Högtomta, by i Gärdslösa sn, Runstens hd på Öland.
Östergötland. Dialekten har tomt; OGL. har tompt(-).
I ortnamnen finnes blott tomp(t)-, t. ex.
Tomta, gård i Kuddby sn, Björkekinds hd: (i) Thomptum 1409'
SD. ns II, s. 218 avskr., (i) Tomptom 1410 SD. ns II,
s. 297 or.
Tomta i Hanekinds hd: (i) Thomtum 1408 SD. ns 11, s. 51
or., (i) Tomptum 1412 SD. ns II, s. 467 or.
Tomta, gård i Svanhals sn, Lysings hd: Tompta 1414 SD. 11G
s. 779 or.
Tomta (tbmta), gård i Sunds sn, Ydre hd: Tompta 1558; se
Norrby Ydre hds gårdn. IJ, s. 143.
Hötomta, by i 0. Husby sn, Ostkinds hd: (in villa) hotomptum
1329 SD. IV, s. 93 or.
Stratomta, by i Törnevalla sn, Bankekinds hd: (i) Strafvatomta
1382 SRP: 1729.
Agetomta, by i Furingstads sn, Lösings hd: (de) awathomptum
1343 SD. V. s. 188 reg., (in.) Awatonaptom 1345 SD. V,
s. 403 or. (jfr s. 473).
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Södermanlands län. Dialekten har endast tomt; SL.
har tompt(-). Ortnamnen visa (med ett undantag: walthopttum.
1290) blott former med -m(p)t-, t. ex.
Tomta, by i Tunabärgs sn, Jönåkers hd: (i) Tompta 1384 SRP:
2026 or., (i) Tomptom 1416 SD. as III, s. 197 or.
Tomtekulla, gård i Tystbärga sn, Rönö hd: Tomtakulla 1379
SRP: 1464 or.
Valtomta, gård i Tumbo sn, Väster-rekarna hd: (in) walthopttum
1290 SD. II, s. 100 or., (de) waltomptum 1322 SD. III,
s. 557 or.
Stigtomta, sn i Jönåkers hd: (de) stighatomptum 1329 SD. IV,
s. 128 or.
Närke. Ortnamnen innehålla blott tomt-, aldrig toft(jfr dock Toften), t. ex.
Tomta, by i Hallsbärgs sn. Kumla hd: (i) Tompta 1549 jb.
Tomta, by i Vintrosa sn, Örebro hd: Wester tompta, Öster
tompta 1594 jb.
Tomtevik, by i Hammars sn, Sundbo hd: Thomthawiik 1500
Vjb s. 220.
Forntomta, gård i Sköllersta sn ock hd: Foor[n]tompta 1549,
Foretompta 1554, Fornetompta 1561 jb.
Västmanlands län. VL. har tom(p)t(-).
Tofta, gård i Arboga landsf., Åkerbo hd mellan Jälmaren ock
Toftasj öarna (se nedan s. 107 f.).
Tomta, by i Björksta sn, Yttertjurbo hd: (i) Tomta 1367 SRP:
784 or., (in) T(h)omtum 1371 (4 ggr) Västm. fornm.-för.
tidskr. III, s. 50 f. or.
Tomta, härregård i Romfartuna sn, Norrbo hd: (in) Sudertumtum 1371 a. a. s. 82.
Snetomta, by i Skerike sn, Norrbo hd: (i) Sneetompt 1389
SRP: 2410, (i) Snedhatompt 1400 SRP: 3142.
Uppsala län. UL, har tompt(-); dialekten har tomt,
likaså ortnamnen, t. ex.
Tomta, by i Veckholms sn, Trögds hd: (in) tomptum 1347 SD.
V, s. 673 or.
Tomta, gård i Rasbo sn ock hd: Tomtha 1497 St. Un3 s. 362.
Alstomten (Algutstomta eller kstomta), gård i Nysätra sn,
Lagunda hd: (Jn) algotatomptum 1344 SD. V, s. 328 reg.
Altomta, gård i Tensta sn, Norunda hd: (i) Adatompta 1355
SRP: 220.
Stockholms län. Dialekten har tomt, likaså ortnamnen
med ett undantag: boltoftum 1288, t. ex.
Tomta, by i Rimbo sn, Sjuhundra hd: (i) tompthä 1493 ULD.
s. 65.
Tomta, by i Väddö sn ock skg: (i) tomptujn 1493 ULD. s. 73.
Tomta, gård vid Tom tasj ön, Kmvsta sn, Arlinghundra hd.
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Tomtebärga, prästgård i Huddinge sn, Svartlösa hd på Södertörn: (?)Tomptabergh 1433 St. Un, s. 288.
Tomtebärga, gård i Botkyrka sn, Svartlösa hd på Södertörn:
(Jn) tomptzeberghum 1331 SD. IV, s. 241 reg.
Ristomta, härregård i Sorunda sn, Sotholms hd: (i) Ristompta
1385 SRP: 2130, (i) Risatomta 1385 SRP: 2131.
"Bolstompt norr om Stockholm: (in) bolstompt 1282 SD. I,
s. 618 or., (in . . .) bolstump 1285 SD. I, s. 663 or.(?), (in)
boltoftum 1288 SD. II, s. 59 f. (2 ggr) or.
Tofta, gård i Adelsö sn, Färentuna hd på Adelsön i Mälaren,
hör ej hit. Namnet skrives nämligen (apud) ThSrpta 1318 SD.
III, s. 368 or. ock bör således väl sammanställas med anglosaks. plift, -es m. 'a place full of bushes' ock andra med lat.
tuber besläktade ord. Till samma rot hör också sv. tuva'.
Gävleborgs län. HL. har tompt(-). Dialekten har tomta
'lägga grund', Ordb. ö. allmogeord i Hälsing!. 1873. Ortnamnen
ha tomt, t. ex.
Tomta, by i Delsbo sn ock tg, fals.
, by i Forsa sn ock tg, Häls.
Tomten, by i Forsa sn ock tg, Häls.
Högtomt, by i Delsbo sn ock tg, Häls.
Kopparbärgs län. Dialekten har mot tomt svarande
former, t. ex. tomt (Mora), t8mt (Orsa), se Nor. Dalmålet (Sv.
landsm. IV: 2). DL. har tompt(-).
Tomt, gård i Leksands sn ock tg.
Tofta eller Toftbyn, by i Svärdsjö sn ock tg vid sjön T of t a n:
(j) tuffte (2 ggr) 1358 DD. I, s. 30 avskr., (i) Tofftha 1464
DD. I, s. 115 avskr. (se vidare nedan s. 118).
Jämtland.
Tomte, gård i Rödöns sn ock tg: Tompten 1509 Jämt!. forum.för. tidskr. II, s. 172.
Gottland.
Tomta, by i Halla sn o. tg.
— , by i Rone sn, Hemse tg.
Tofta sn i Banda tg hör ej hit, då namnet skrives (Ju)
thoptu 1304 SD. II, s. 422 or.
Förestående exempelsamling avser, som man lätt ser, ej att
vara någon fullständig redogörelse för sv. ortnamn på -tomta,
-tofta. Den vill blott ge en föreställning om den geografiska
fördelningen av formerna tomt ock toft.
Den visar, att under äfsv. tid voro f-formerna allenarådande
i Skåne, Bleking, Halland, Kronobärgs ock Jönköpings län samt
Bohuslän ock övervägande i Älvsborgs ock Skaraborgs län. I Kal1)

Jfr Torp Wortschatz e. 187.
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mar län, Östergötland, Södermanland (med ett undantag), Närke,
Uppsala län, ,Stockholms län (med ett undantag) ock Västmanlands län (med ett undantag) voro m-formerna allenahärskande.
I modern tid har ordet toft trängts tillbaka mot sydväst ock
användes väl nu som appellativ blott i Skåne, Halland ock
Kronobärgs län (Bleking?).
Detta gör, att vi knappast ha rätt att anta ordet toft 'tomt'
annat än i de allra älsta sjönamnen i Svealand. Yngre sjönamn, som innehålla en stam toft-, måste, om de skola kunna
innehålla toft 'tomt', vara sekundära bildningar till uråldriga
namn på lokaliteter i närheten eller — närmare bestämt —
gamla by- eller gårdnamn Tofta.
Namn på -tomta, -tofta finnas emellertid blott i mycket
gamla bygder. Deras utbredning ock deras bildningssätt (de
synas i regel vara sammansatta med appellativer) ge vid handen,
att de tillhöra våra allra älsta ortnamnsgrupper.
Vi kunna således ej gärna presumera, att en gård Tofta
toft 'tomt') har legat vid t. ex. Toften i Skagershult med dess
unga fasta bebyggelse eller i skogarna ock mossarna kring
St. o. L. Toften i Fläckebo sn ock kring Toften i Ö.-Våla sn.
Jag övergår nu till att i detalj redogöra för de svenska
sjönamn, jag anträffat, som innehålla stammen toft-:
Toftasjön (GS: 20), sjö i Gårdsby sn, Norrvidinge hd i Kronobärgs 1., är uppkallad efter den bredvidliggande stora byn Tofta.
Toftasjön (GS: 15), sjö i Hemmes,jö sn, Bonga hd i
Kronobärgs 1., norr om byn Tofta; sjön har naturligtvis fått
namn av sitt läge vid denna by.
En av de två ovannämnda sjöarna har förr med ellips
kallats Toften (Tofften 1663 Blaeu, se Helig. a. a. s. 625 f.).
Toften, Stora o. Lilla, två sjöar, av vilka den större
ligger i Arboga sn, Åkerbo hd i Västm. 1. ock Götlunda sn,
Glanshammars hd i Örebro 1., den mindre hel o'ck hållen i Arboga sn. Söder om L. Toften ligger gården St. Tofta (GS: 73;
Tofta fr. medelt. i Arboga stads tänkebok, se Bergström Arboga
krönika I, s. 168; Tåfta 1688 Carlsteens ka., 1803 Hermelin)
i Arboga sn ock torpet L. Torta (ek 1864-65) i Götlunda sn.
På St. Toftens östra strand ligger torpet Toftsjötorp (GS: 73).
L. Toften är helt ock hållet ock St. Toften till största delen
omgiven av kärr ock mossmarker. Sjönamnen skrivas: Tåftan,
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Lacus (= St. T-n), L: Tåfta 1688 Carlsteen; Stora Toffla Sjön,
Lilla Tofften Lams 1702 Q: 9: 46; St. Toften, L. Toften 1803
Hermelin; Toften 1849 Tham Västerås 1. s. 148; Toftasjön 186465 ek Glanshammars hd; St. Tofta 5., L. Toftsjön GS: 73.
Sjönamnet är ellips ur *Toftesjön av Toftasjön, där förra
leden är gårdnamnet Tofta. S,jöarnas äldre namn (St., L.)
Tåfta(n) är ellips ur Toftasjön.
Toftan, stor sjö i Sundborns ock Svärdsjö snr, Falu norra
tg i Kopparbärgs 1. På norra stranden ligger den stora byn
Tofta eller Toftbyn (GS: 97). Bynamnet skrives: j tuffte (2
ggr) 1358 Dipl. Dal. I, s. 30 avskr., i Tofta Sjö 1404 a. a.
s. 64 f. avskr., i Tofftha i Swerdziö Sochen 1464 a. a. s. 115
avskr., i toffta (2 ggr) 1495 a. a. s. 156 avskr., karl j tofftha
1527 G. I Feg. IV, s. 240, Toftaby 1800 Hermelin.
Sjönamnet skrives: westan Tofflan 1549 Dipl. Dal. III,
s. 104 or., Toften 1741 Tuneld s. 101, 1746 Tuneld, s. 115;
Toftan 1773 Tuneld, s. 214 f., 1793 Tune1d7 I, s. 332, 1800
Hermelin, 1828 Tnneld, III, s. 437; GS: 97.
I dialekten kallas enligt meddelande av fil. kand. PETRUS
ENVALL från Enviken byn tbftbyn ock sjön Wtan.
Toftan är synbarligen ellips till fsv. Tofta Sjö, vilket namn
1404 användes överflyttat på byn Tofta.
Toften, Stora 0. Lilla, två sjöar av obetydlig storlek i
Fläckebo sn, Norrbo hd Västerås 1. I St. Toften finnes en
holme, på dess östra strand ligger ett litet torp Rökedal (GS:
83). Sjön är i norr ock söder omgiven av kärr ock mossar.
L. Toften, en mycket liten sjö, ligger strax söder om St. Toften,
hel ock hållen i en mosse. De skrivas: Tåfft Sjön 1688 Carlsteen, Toftsjöarne »som äro twå» 1754 Grau Västm. s. 309,
Toften 1800 Hermelin, St. Toften, L. Toften GS: 83.
Toftsjön, liten sjö till största delen i Skultuna sn, Norrbo
hd, till en liten del i Sura sn, Snävringe hd i Västerås 1., nära
den större sjön Långsjön i Sura sn. Ej långt från Toftsjön
ligger i Skultuna sn ett stort bärg, Toftbärget (1754 Gram.
Västm. s. 294, -berget 1828 Tunelds II: 190). Sjön är till ungefär två tredjedelar av strandens längd omgiven av mossar ock
kärr. Ingen bebyggd plats finnes vid stranden.
GRAU beskriver (a. st.) sjön på följande sätt: »Toftsjön
ligger inemot 1 mil wäster ut ifrån Kyrkan [i Skultuna] på
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Norrbo Härads allmänning; men lyder tul större delen hit tul
socknen: Något större än de nyss förut nämda sjöar [Fröwisjön
ock Mosjön] är denne sjö; men som han mäst består af stenskär
och gallstrand, desslikes är full med måsa och gyttja, gifwer
han ringa och icke särdeles smaklig Fisk ifrån sig.» Den skrives:
Tåfftsiön 1688 Carlsteen, Toftsjön 1754 Grau, 1828 Tuneld,
II, s. 190, Toft EL GS: 83.
Toften, ej obetydlig sjö i 0.-Våla sn, Våla hd Västm.
1. i Uppl. Sjön är omgiven av skogar ock har flera smärre
bolmar. Någon gård ligger ej i närheten.
Gran a. a. s. 581 skriver om denna sjö: ». . . Toften på
allmänningen och Långsjön, hwilke dock äro så afsides på
skogen belägne, at få kunna söka uti dem någon fisk.» Namnet
skrives: Tofftn Lacus 1688 Carlsteen, Sjön Toften 1737 (1762)
karta i Gjörwell Nya sv. bibl. I: 1 vid s. 118, Toften 1754 Gran
a. st., 1800 Hermelin, 1849 Tham a. a. s. 95, GS: 91.
Toften, sjö i Skagershult.
Nr 1-4 av ovan uppräknade sjönamn innehöllo ursprungligen gård- eller bynamnet Tofta. Denna förklaring kunna vi
emellertid ej tillgripa för de återstående. Nr 6 ock 7 ligga på
allmänningar, ock vid dem kan således ingen gammal gård ha
legat. Nr 5 ligger i moss- ock kärrmarker långt upp i skogarna.
Toften i Skagershult ligger på Tiveden, ock där finnas varken
namn på -tomta eller -tofta. För övrigt är det ju i varje fall ej
tilltalande att uppkonstruera ett försvunnet gårdnamn, där man
ej ens kan visa upp en gård, som rimligtvis burit detta namn.
Min föregående framställning har jämväl visat, att stammen
toft- 'tomt) i ifrågavarande trakter överhuvud ej gärna kan
väntas. HELLQUISTS antagande, att namnen skulle innehålla nord.
topt, toft f. ock vara ett slags jämförelsenamn av samma art
som Salen, måste sålunda vara oriktigt.
För de små sjöarna Toften ock Toftsjön i Västmanland
skulle man möjligen kunna ansätta det fsv. mansnamnet Tofte,
som just är belagt från denna trakt. Skatteboken år 1371 för
Västmanland upptager nämligen från Tillbärga sn, Siende hd,
en Olauus ToftEesson' På detta sätt har till det förr ytterst
vanliga mansnamnet Thord bildats ett flertal sjönamn. Toften
1)

Västm. fornm.-för. tidskr. III, s. 64.
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skulle med denna förklaring vara ellips ur ett *Toftesjö(n) av
*Toftasiö 'Toftes sjö'.
Hypotesen tilltalar mig dock ej mycket. Toftsjön är belägen på en allmänning ock kan således näppeligen ha uppkallats
efter sin ägare, snarare då efter någon Tofte, som drunknat i
sjön, som fiskat i den eller dyl. Men för de stora sjöarna
Toften i Ö.-Våla ock i Skagershult måste vi ändå uppsöka en
ny förklaring. Då vidare mansnamnet Tofte förefaller ha varit
föga vanligt, tror jag det kanske vara försiktigast att släppa
denna förklaringsmöjlighet för åtminstone flertalet av de ovannämnda sjönamnen.
En möjlighet är att sammanställa namnen med Sörbygdsmålets tovete (NUn), Fryksdalsmålets tovet lovig'1, vilket ord
finnes belagt från tiden mellan åren 1167 ock 1185 i namnet
på en vik av Jälmaren: thofutuwioh SD. I, s. 91 f. or. 'den
toviga viken'.2 Var denna vik nu ligger, kan jag ej bestämma,
då namnet ej längre är känt; men av brevet framgår, att den
legat på Jälmarens södra strand strax väster om Jälmarsund i
Julita eller Oja sur i Södermanland. I en översättning av
brevet, som vidimerats av biskop Thomas d. 29 sept. 1440, SD.
I, s. 92, skrives namnet tufutuwik2.
Lika väl som man kan kalla en vik thofutuwioh thövöttu v1k4, kan man naturligtvis kalla en sjö thövutesiö 'den
toviga sjön'. I detta ord bör, som övergången *thövöttu- till
thotutu- redan på 1100-talet visar, andra stavelsen bli svagast
betonad ock, sedan man upphört känna sambandet med adj.
thovötter, synkoperas redan i äfsv. tid5. Det långa o kommer
då framför konsonantgrupp ock bör i denna ställning förkortas
Nor. Ordb. ö. Fryksdalsm.
Om f för v se Rydqv. IV, s. 247 f.
De övriga i brevet nämnda, i K. H. Karlssons reg. ej identifierade lokaliteterna thopthuth ock dymbunes motsvara Tockenoarna.
i Julita ock näset vid Dimbo i Lännäs sn, Askers hd Nke, nära
Sörmlandsgränsen.
Enligt Nor. Vårt språk III, s. 106, 111 gav -ot(t)er av -ötter
på 1300-talet upphov åt -utter. Exemplet thofutuwioh, som visar
denna övergång redan från 1100-talet, är således av mycket stort
intresse.
Jfr Nor. Aschw. gr. § 156, 2. Ex. nörnir (fisl. noråner),
Svörike etc.
sfiröke, Svörghe
särke
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(Nor. Aschw. gr. § 90, 3). Av Thövute- blir således Tofte-, vars
korta slutna o bör bli nysv. öppet o-ljud (dial. 0, 8 etc.)1. Ur
"Toftesjö göres ellipsen Tofte(n).
Analoga bildningar kunna uppvisas i stort antal. Jag vill
här blott lemna ett par paralleller'. Bynamnet Lärje (ler,Lerria.
1463, Lerge 1545, Lergo 1546, Lergio 1550 o. s. v.) i Angereds
sn, Vättle hd i Älvsb. 1., förklaras av ortn.-komm. 3 såsom ursprunglig böjningsform av dialektordet leda, lärja 'lergrund',
som enligt komm. ursprungligen är en bildning av adj. lerig.
I ordet aria har diftongen roi förkortats till fsv. te framför genom
synkopen uppkommen konsonantgrupp4. Gräsken (GS: 26), sjö
i Sjötofta ock Hocksviks snr, Kinds hd i Älvsb. 1., ock Bosebo
sn, Västbo hd i Jönk. 1.5, skrives (in) greesga ock (in) gressga
1270, ock den vid sjön i Sjötofta sn belägna byn Gräskelid
skrives samtidigt (in) gresga lida6. Enligt Hellq. a. st. samt
II, s. 30 är Gräsken ursprungligen svag form av adjektivet
gräsig. Jag anser denna förklaring vara evident riktig. Vi
måste väl emellertid, för att förklara den hastiga synkopen, ansätta ett "Greesighesiö, som år 1270 genom ellips blivit grEesge,
varav "Gräske ock Gräsken.
Jag anser ej omöjligt, att sjönamnet Löften (Helig. a. a.
s. 380 f.) är bildat till adj. iövot 'lövig' (löfwotta, Bladhrijke
och bredbladuge 1643 Janua lingu.). Jfr det rätt vanliga no.
ånamnet Lauva 'lövån', Rygh Elven. s. 140 f.
För att bestämma den fsv. betydelsen av adj. thövutter har
jag gjort följande samling av rotbesläktade ord:
no. dial. tova 'vikle sammen, forvikle' Aas., fsv. thova v.
'tova, hoptova (om ull)' Södw, sv. dial. tova 'tova' Sörbygden
Nilen, töva sa 'tova sig' Skee Lindberg, tofva ihop v. tr. Ydre
Rääf, tofva 'valka ylle, göra tovig' Hälsl. Lenström;
fisl. påf n. 'a beating or thickening of cloth; a wearisome, endless struggle' Vigfuss., no. dial. tov n. a) valkning,
Jfr. Nor. Vårt spr. III, s. 83 if.
Se för övrigt Helig. a. a. II, s. 30.
SOÅ. XIII, s. 10 f.
A. st. samt Nor. Aschw. gr. § 80, II, 2.
Enl. Helig. a. a. s. 194 blott i Bosebo sn.
ovan.

Jfr vidare

SD. I, s. 453 or. Dessa belägg äro ej anförda av Helig.
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sammenfiltning, b) filt, sammenvalket tå, c) et slågs betvoxende
°nes' Aas.;
fisl. påfi m. 'filt', no. dial. tove m. 'en liden sammenviklet bob, en tot el. visk, ogsaa en liten sky' Aas.,
stym per' Ross, f'sy. thove m. 'tova, ulltova, stycke hopvalkad
ull, stycke filt' Södw., sv. dial. tofve 'Festuca ovina (ett gräs)'
1802 Burmans resor i Jämtl., Nordlander Norrl. saml. III, s.
1131, tove m. 'kraft, energi, ruter' S. Möre Linder, tove m.
'hattfilt; seghet, hållbarhet (om vadmal); uthållighet, kraft (om
människor)' östra hd Sm. Gadd;
fsv. thovan E 'hoptovning; tova, hårtova' Södw.
sv. dial. tov m. a) 'filt' Vg., b) 'något tjockt ock hop,
packat, t. ex. gräs', rågtov m. 'den täta rågbrodden' Vb. Hs;
tovråg m. id. Vb., c) 'Aira cEespitosa ock flera toviga gräs', såsom myrtov m. Scirpus cffispitosus Sm. (Västbo), klingertov
m. Festuca ovina Hs. Rz, tov, -en m. 'något hoptovat, tät
rågbrodd' norra Ångml. Sidenbladh;
sv. dial. tova f. a) 'något som är hoptrasslat', ulltova f.'
Götal. Rz, martovä f. 'hoptrasslad test av hår, tagel eller ull' Sdml.
Ericsson, tofva f. 'hopvecklad sak', ulltofva Ydre Rääf, b) martovä f. 'person med tovigt, lurvigt hår' Sdml. Ericsson, c) 'tuva'
Upl. Rz, »tuwa, Svecorum nonnulli towa appellant (grumus,
tuber)» 1772 Hof, »in i tofwan nederst wid marken» 1754 Grau
Västml. s. 571;
sv. dial. tovig a) 'tovig, hoptovad' t. ex. totvi Ydre Rääf,
b) 'tuvig', »ojämna och tofwiga ängar» 1754 Gran a. st.
Som av förestående exempelsamling framgår, ha ord, som
äro bildade till samma rot som adjektivet fsv. thovuter, i likhet med de under Testen s. 98 f. uppräknade orden i många
fall övergått till att beteckna 'hoptovat gräs o. d.' Det är
naturligtvis just denna betydelse vi ha att söka i ortnamnen.
Det ångermanländska sjönamnet Toffuesiötresk 1569, som
enligt Nordlander Norr!. saml. I, s. 29 »möjligen» innehåller
mansnamnet Tove ock enligt Helig. a. a. s. 627 »kanske» ett
till fno. tevja 'sinka, hindra' hörande ord eller ock fisl. pår n.
1) I ett brev av år 1340 nämnes en ag ellus (d. v. s. liten åker)
vid Svartbäcken i Uppsala Thowe (SD. IV, s. 716 avskr.). Bron över
Svartbäcken kallas 1454 Thoua bro (Upps. stads priv. s. 14 or.).
Åkern har förut tydligen varit en 'tovig' äng.
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Förslag till tidskriftens bindning.
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar
tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v.
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda
nr 1-5, 6-10 o. s. v.

SVENSKA
LANDSMÅL

21-25
Av den yngre serien B äro nr 1-25 kompletta, att
binda i fäm band (1-5, 6-10, 11-15 o. s. v.).
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