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FÖRORD
Det arbete "Dalska namn- och ordstudier I", varav en
första s. k. serie (I: 1) härmed utkommer, påbörjades under
vintern 1943-44. Såsom av planen å bokomslagets tredje
sida framgår, är det avsett att efterföljas av den tidigare begynta men ännu icke färdiga undersökningen av "Mora tingslagsområdes vattennamn" (II) samt av en "Översikt över
viktigare fonetisk-morfologiska och semologisk-genetiska förhållanden i österdalska ortnamn med särskild hänsyn till
Moraområdets vattennamn" (III). Av DNO I beräknar jag få
utge ytterligare 2 å 3 något större serier, som redan i viss
mån blivit förberedda. I slutet av den sista kommer i så fall
att införas en tablå över motiven i de olika studier som serierna omfatta.
Arbetet DNO I grundar sig till stor del på egna uppteckningar (av dialekt, ortnamn, folkminnen och materiell kultur)
under åren 1928-36, 1939 och 1942 ff. Dessa uppteckningar,
vilka mestadels gjorts för Landsmåls- och Ortnamnsarkiven i
Uppsala och för övrigt med smärre resestipendier eller på
egen bekostnad, omfatta inalles 13 socknar, näml.: Mora,
Sollerö, Venjan och Våmhus (Mora tingslag); Älvdalen (Älvd.
tg); Orsa (Orsa tg); Oro, Boda och Rättvik (Rättv. tg); Siljansnäs och Leksand (Leks. o. Gagn. tg); Järna och Nås (Nås tg).
Inför utgivandet av en första del av verket DNO 1-III
är det mig angeläget att uttala min erkänsla till alla dem
som på något sätt främjat mitt arbete. För värdefull hjälp
vid upptecknandet av språk- och sakstoff (outtröttligt tillmötesgående med upplysningar, sympatiskt intresse och utomordentlig gästfrihet) tackar jag först två män i orten: hemmansägarna Håll Nils Mattsson på Sollerön och tErik Romson
i Östnor, Mora. Därnäst vänder jag mig till mina lärare
professorerna fOtto v. Friesen, Bengt Hesselman och Jöran Sahlgren, vilkas undervisning och personliga vänskap
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för mig varit av stor betydelse. Doktor Lars Levander tackas
för kamratligt och lärorikt samarbete under min tjänstgöring
som hans medhjälpare vid Dalmålsordboken i Uppsala Landsmålsarkiv åren 1928-36. Välvilja har jag också rönt av
framlidne och nuv. föreståndarna för sagda arkiv proff. Herman Geijer och Dag Strömbäck samt arkivarierna därstädes
doc. Åke Campbell och fil. dr:na Manne Eriksson, Herbert,
Gustavson och Folke Hedblom; likaså av mina forna kamrater
doc. Ivar Modeer och prof. Valter Jansson, vilken senare varit
vänlig att i koncept resp. korrektur genomläsa några av de i
DNO I: 1 ingående artiklarna. Doc. Carl Ivar Ståhle, Stockholm, har haft den synnerliga godheten att bispringa mig
med kontroll av ett antal jordeboksformer för bebyggelsenamn.
Fil. kand. Bernh. Nilsson har medverkat i övrig formkontroll.
Min erkänsla riktar sig vidare till de institutioner och
deras personal, vilka betjänat mig vid uppsökandet av arkivalier och litteratur. Särskilt 'vill jag i detta avseende nämna
fil. lie:na Harry Stålii, Helge Lindberg och Bertil Flemström
i Svenska Ortnamnsarkivet samt fil. stud. Stig Björklund och
fruarna Dagmar Holmkvist och Gerda Grape i Uppsala Landsmålsarkiv. Fru Gun Björklund har i sistnämnda institutions
tjänst fått utföra renritning av några för DNO I avsedda
kartor och topografiska skisser, till vilka jag uppgjort koncept. Samtidigt tackas slutligen varmt min hustru, Ingeborg
Linden, för beredvillig hjälp med excerpering och renskrivning. Hennes uppmuntran har varit en ovärderlig tillgång
under en annars bekymmersam tid.
I understöd för DNO I som helhet har jag hittills uppburit följande anslag: 3.000 kr. från Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala; 1.200 kr. från K. Gustav Adolfs Akademien;
500 kr. vardera från Svenska Ortnamns.arkivet och Zornmuseet
(i Mora); för ett år P. E. Lindahls stipendium (K. Vetenskapsakademien). Vilket allt tacksamt erkännes. För erbjudandet
att få trycka "Dalska namn- och ordstudier" i tidskriften Svenska Landsmål är jag prof. Strömbäck tack skyldig.
Uppsala i november 1947.

Bror Lindén.

Arkivkällor och litteratur samt förkortningar.
Härunder upptagna geografiska förkortningar, vid vilka förklaringen
åtföljes av förkortad sockenbeteckning (Mo, So osv.), avse byar eller andra
smärre bebyggelseenheter inom antydda socknar. I förteckningen intagas
icke mera genomskinliga eller självklara förkortningar (ex. beteckningar
för övredalska socken- och bygdemål: mor., ors., soll. etc.). Betr. kapelloch sockennamn jfr uppgifterna nedan under fig. 1.
Aas, Aasen = Aasen, I., Norsk
Ordbog. Chria 1873.
, Norsk Grammatik. 2. Opl.
Kria 1899.
Abrahamson, E., Västsvenska ordstudier. Upps. 1936.
Adde, A., Anteckningar rörande
Storskiftes- och Afvittringsverket i Dalarne m. m. Stlm 1896.
Adelborg Gagn. = Adelborg, 0.,
Från Gagne-Mäns näs. 2. uppl.
Stlm 1931.
Ahlbäck, 0., Studier över substantivböjningen i Finlands
svenska folkmål. Hfors 1946.
Albr. II. = (tingsprotokoll av) Albrekt Hansson, häradsdomare
Dalarna 1591-1621.
Almquist, J. A., Den civila lokal'förvaltningen i Sverige 1523-1630. 1-3. Stim 1917-1923.
ANF = Arkiv för nordisk filologi.
1883 ff.
Ar = Arosenius, Beskrifning öfver
provinsen Dalarne. Falun 1826
—68. ArLe, ArMo, ArSo, ArVe
osv. = däri 'ingående beskr.
över olika socknar: Le, Mo, So,
Ve osv. (se resp. förkortn.).
Arwidsson, I., Några mjärdfisken
i Svealand. Stlm 1924.
Askeberg, F., Norden och kontienenten i gammal tid. Upps. 1944.
Asp = Aspeboda sn.

Axelson Vesterd., AxVD = Axelson, M., Vesterdalarne, dess
natur, folklif och fornminnen.
Stlm 1855.
Be (vid uppgift rör. So) -= Bengtsarvet, (vid uppgift rör. Mo)
Bergkarlås.
bebn. = bebyggelsenamn -et -en.
Bi = Bingsjö kap. Rå.
Bju = Bjursås sn.
Blöndal = Blöndal, S., IslandskDansk Ordbog. Rkv 1920-24.
bng -n -r -na = benämning -en -ar
-arna.
Bo = Boda sn.
BoKiM, Bathius ... OM = Boe
thius, J., Orsamålet. Stlm 1918.
Boh, Bob. = Bohuslän.
Bon = Bonäs Mo.
Bruhn, E., Ägonamn i Rönnebergs härad. 1. Lund 1931.
Brandum-Nielsen GDG = Briandum-Nielsen, J., Gammeldansk
Grammatik i sproghist. Fremstilling. 1-3. Kliva 1928-35.
Carlsson, N., Det gotländska iomljudet. Gbg 1921.
CMo = centrala delar av Mora sn,
särsk. området Ös-on-Krå.
Cr = Crxlius, F. D., Beskrifning
öfwer Nås socken. Fahlun 1837.
CVMo = centrala och västra Mora.
COM° = centrala och östra Mora.
Dahlgren, F. A., Glossarium öfver
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föråldrade eller ovanliga ord
och talesätt i svenska språket
från och med 1500-talets andra
årtionde. Lund 1914-16.
Dal = Dalarna.
Dalarnas politiska bonderörelse
1915-45. En minnesskrift. Hedemora 1945.
Dals = Dalsland.
DB = Dalabergslagen.
Db = Dombok i ULA (: KHA —
se närmare d. förk.). DbMo,
DbRä osv. = del av Db rörande
ting i Mora, Rättvik osv.
DBO = Dalabergslagsordboken på
oktavkort i ULMA.
DD = Diplomatarium dalekarlicum. 1-3, jämte Alphabetiska
register (förk.: DD Reg.). Stlm
o. Fahlun 1842-46. DDsu =
Supplement till d:o. Stlm 1853.
Df = handling i Dala fornsal.
DHB = Dalarnas hembygdsbok.
1931 ff.
DHT = Dalarnas Hembygdsförbunds tidskrift. 1921-30.
di. = dialekt -al (.språkform); m.
avs. särsk. på närmaste bygdemål, när ingen bestämning föregår.
Dju = Djura kap. Le.
DL = Dalalagen.
DMO = Dalmålsområdet (se fig. 1).
DN = Diplomatarium Norvegicum. Kria 1847 ff.
DNO 1-3 = Lindön, B., Dalska
namn- och ordstudier
Under utarbetande; jfr Förord.
DO = Dalmålsordboken på oktavkort i ULMA.
Drougge, G., Ortnamnen i Bullarens härad. Gbg 1938.
Dybeck, R., Om Dalarne. Utdrag
ur Dybecks »Runa» och andra
skrifter. 1-2. Stlm 1918.

Egilsson-Jönsson = Egilsson, S.,
Lexicon poeticum, udg. ved Finnur Jönsson. Khvn 1931.
Eenberg, Joh., Kort Berättelse om
Dahlska Språkets Egenskaper,
Dialecter, Alphabeth etc... åhr
1702. Mskr UUB N 635: 4.
Ajdestam, J., Årseldarnas samband med boskapsskötsel och
åkerbruk i Sverige. Tierp 1944.
Ekman NJF = Ekman, S., Norrlands jakt och fiske. Ups. 1910.
Env = Envikens sn.
Envall DBM = Envall, P., Dalabergslag§målet. 1-2. Upps.
1930-46.
EO = etymologisk ordbok — ex.
HqE0, TpEO.
u. = enligt uppgift.
(framför sakord) = forna, förutvarande.
Falkman, A., Ortnamnen i Skåne.
Lund 1877.
Falk-Torp EW = Falk, Hj., und
Torp, A., Norwegisch-dänisches
etymologisches Wörterbuch.
Heidelberg 1910-11.
Feilberg = Feilberg, H. F., Bidrag
til en ordbog over jyske almuesmål. Khvn 1886-1914.
Fi a) (vid uppgift rör. Ve) =.
Finngruvan, b) (efter förkortat
sockennamn — ex. MoFi OrFi)
= finnmark.
fl. g. (ggr) = flera gånger.
FLK = Lantmäterikontoret i Falun; jfr Lk.
Flo = Floda sn.
fl. st. = flerstädes.
FoF = Folkminnen och Folktankar. 1914 ff.
Fol = Folkärna sn.
Form/. = Fornvännen. 1906 ff,
Forssell, H., Sverige 1571. Stim
1872-83.
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Forsslund... NID, se FsMD.
Fr, Fritzner
Fritzner, J., Ordbog over det gamle norske
Sprog. Omarb. udg. Kria 1886
—96.
Franzén Vikb. = Franzén, G., Vikbolandets by- och gårdnamn
Upps. 1937.
Friberg Kåll. = Friberg, S., Studier över ortnamnen i Kållands
härad. Upps. 1938.
v. Friesen, 0., Upplands runstenar. Upps. 1913:
Frödin, J., Siljansområdets fäbodbygd. Lund 1925.
Fskr = Festskrift (av ANF, NoB
osv.) tillägnad viss forskare
visst år.
FsMD, Forsslund ... MD = Forsslund, K. E., Med Dalälven från
källorna till havet. 1—III. Stlm
1919-39.
Fä = Färnäs Mo.
G, Gk = Generalstabens topografiska karta över Sverige, resp.
konceptblad till samma; Gn,
Gnk = D:o d:o, norra delen.'
Ga = Garsås Mo.
Gag, Gagn. = Gagnefs sn.
Gering, II., Glossar zu den Liedem n der Edda. 5. Aufl. Paderborn 1923.
GFR = Gustav I:s registratur.
Gk — se G.
GLE = Gamla Leksandsområdet,
dvs. området för Leksands sn
före Näsbyggefjärdingens avskiljande år 1875.
GlkB = Beskrivning till Geologiska kartan.

IX

GMO = Gamla Moraområdet, dvs.
området för Mora sn under
settungsindelningens tid (»äldre settungstiden», före Älvdalens avsöndring 1586) 2 — alltså Mo + So + Ve +Ä+ Vå.
Gn, Gnk — se ovan under G, Gk.
Go = Gopshus Mo.
GotlOB = Gotländsk ordbok, på
grundval av C. och P. A. Såyes samlingar redigerad av ((1.
Danell, A. Schagerström och)
H. Gustavson. Upps. 1918-45.
Gottlund, C. A., Dagbok öfver dess
Resor på Finnskogarne i Da
larne, Helsingland, Vestmanland och Vermland år 1817.
Utg. av N. Sahlström. Stim 1931.
GPS = Gruddbo på Sollerön, en
byundersökning. Stim 1938.
Gra = Grangärde sn.
Grettis saga Äsmunclarsonar.
Hrsg. von R. C. Boer. Halte
A. S. 1900.
Gru = Gruddbo So.
Gry = Grytnäs sn.
Gst = Gästrikland.
Gustavson, il., Gutamålet. 1.
Upps. 1940.
gut. = gutnisk (gottländsk) -a.
Götlind VGF = Götlind, J. (och
Landtmanson, S.) Västergötlands folkmål. 1-3. Upps.
1940-47.
Hag = Hagström, E., karta till
Hjelms nedann. arbete 1804.
Ile = Hemus Mo.
Hed = Hedemora sn.
Hedblom, F., De svenska ortnamnen på säter. Lund 1945.

1 Då efter en namnform el. topografisk notis följa uppgifter ss G 103
GkSV, betyder den senare, att formen finns även på sydvästra kvartbladet av Gk 103.
Venjan avskildes år 1607, Sollerön 1775 och Våmhus 1868.
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, Det svenska
HqS0A11 =
Hellquist — se Hq.
ordförrådets ålder och urHesselman, B., Bröllopsdikter på
sprung. Lund 1929-32.
dialekt från 1600- och 1700HqSS = --, Studier öfver de
talen. Upps. 1937.
svenska sjönamnen, deras här---2---, Från Marathon till Lång
ledning ock historia. Stlm 1903
heden. Upps. 1935.
—06.
, Omljud och brytning i de
nordiska språken. Upps. 1945. Ht: = Härtill (är -o bildad -e följande sekundärbenämning -ar).
Hgs, Heggstad = Heggstad, L.,
Gamalnorsk ordbok med ny- Hu = Husby sn.
Hill = Hiilphers, A. A:son, Dagnorsk tyding. Oslo 1930.
bok öfwer en resa genom DaHjelm = Hjelm, P. J., Minerolarne år 1757. Wästerås 1763.
grafiske anteckningar om PorHå = Häradsarvet So.
phyrbergen •i Elfdals socken
och Öster Dalarne. I: K. Veten- In = Indor Vå.
skaps Akademiens Nya Hand- Indrebei NI 1-2 = Indrebo, G.,
Norske Insjonamn 1. Kria
lingar 1805.
1924. 2. Oslo 1933.
Ho! = Holenius, Z., Dissertatio
Academica de Dalekarlia. Pars Is = Isunda Mo.
prior. Ups. 1722.
Jacobsen E0 Silen = Jacobsen,
J., Etymologisk ordbog over det
Holmberg, B., Tomt och toft som
det norrene sprog på Shetland.
appellativ och ortnamnseleKhvn 1921.
ment. Upps. 1946.
Jansson, V., Fornsvenska legenHohnbäck, Ä., Uppkomsten av
dariet. Upps. 1934.
kronans anspråk på skog inom
Älvdalens socken. Upps. 1934. Janån, A., Studier över substantivet i bohuslänskan. Gbg 1936.
Holmbäck-Wess&I DL = DalalaJb = Jordebokshandling (skattegen i: Holmbäck, Ä., och Wes längd e. d.) i KA.
An, E., Svenska lanorlskapslaJä
= Järna .sn.
oar tolkade och förklarade för
nutidens svenskar. 2. Upps. KA = Kammararkivet, Stim.
1936.
Kallstenius, G., Översikt av VärmHq -by = Hellquist, E., De svenlands svenska dialekter. Stim
ska ortnamnen på -by. Gbg
1927.
1918.
Karsten, T. E., Finnar och gerHqE0, Hellquist E0 =
maner. Hfors 1943-44.
Svensk etymologisk ordbok. Karsten SBÖ =
, Svensk bygd
Ny uppl. Lund 1939,
i Österbotten. 1-2. Hfors 1921
—23.
, De svenska ortHq -inge =
Kb = Kyrkobok, gällande förnamnen på -inge. Gbg 1904.
samlingsbok.
, Svensk ordbildHqSOBL =
ningslära från historisk syn- KHA = Häradsrättsarkivalier från
Kopparbergs län i ULA. Jfr 5.
punkt. Lund 1922.
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Engströms översikt i MeddFr
SRA 1928 s. 113 ff.
Kjellström, N., Marchroute och
Beskrifning på alla Landsvägar och Gäggifwaregårdar
uti Kopparbergs höfdingedöme.
Falun 1793.
Kock, A., Undersökningar i svensk
språkhistoria. Lund 1887.
Kock Ljh = Kock, A., Svensk Ljudhistoria. 1-5. Lund 1906-29.
komm. art. = kommande (förberedd) artikel, avsedd att inflyta
i DNO I: 2-3 eller annorstädes.
Ep = St. Kopparbergs sn.
Kpb = Kopparbergs län.
Kr = karthandling i KrA.
KrA = Krigsarkivet, Stim.
Krb = Kronobergs län.
Krist =. Kristianstads län.
Krå Kråkberg Mo.
KrönSanal = Kröningssvärd; G. G.,
Samling af äldre författningar
och handlingar rörande Dalarne. Fahlun 1844-46.
Ett = Kumbelnäs Vå.
Ky = handling i en sockens kyrkoarkiv (KyMo, KySo etc.). Jfr
LKy.
Kä = •Kättbo Ve.
Larm, K., Den bestämda artikeln
i äldre fornsvenska. Stim 1936.
Larsson, S., Substantivböjningen
i Västerbottens folkmål. Upps.
1929.
Larsson BySnsHist = Larsson, (i
By), C., En dalasockens historia. 1. Stim 1920
LDb = dombok i ULA: t. skilln.
fr. RDb.
Le, Leks. = Leksands sn.
Levander DG, LvDG = Levan-
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der, L., Dalmålet. 1-2. Upps.
1925-28.
--, Livet i en Älvdalsby före
1870-talet. Stim 1914.
, Ur samhällsdjupen i'forna
tider: (3) Landsväg, krog och
marknad. Stlm 1935.
, Vånihusfjärdingen. Den
nya tidens genombrott i en Dalabygd. Stim 1944.
Älvdalsmålet i Dalarna.
Ordböjning och syntax. Stim
1909.
Lf = Lagfartshandling i ULA
(KHA ser. XI:A:II: a och c
1714-82).
Lg-Br-Li = Lundgren, M., Brate,
E., och Lind, E. H., Svenska
personnamn från medeltiden.
Stim 1892-1934.
Lhd = Lillhärdals sn.
Li = Lima sn.
Lin~ Domböcker = Linden, B.,
Dalarnas äldsta domböcker. I:
Västmanlands-Dala
nations
skriftserie IV, Upps. 1933.
Lindberg, C., Terrängordet köl
(käl, kielas). Upps: 1941.
Lindgren OB Burträsk = Lindgren, J. V., Ordbok över Burträskmålet. Utgiven av D. 0.
och M. Zetterholm..Upps. 1940.
Lindqvist BSO 1 = 'Lindqvist, N.,
Bjärka-Såby ortnamn. 1. Stim
1926.
Lindroth OF =. Lindroth, Hj.,
Ölands folkmål. 1. Gbg 1926.
Linge SväSn = Linge, K., Svärdsjö socken med Enviks kapell.
2. uppl. Stim 1930.
Lis .= Lisselby Mo.
Lk = karthandling e. d. i FLK.
LKy
sockenbeteckning)= kyrk-
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hg handling i ULA för viss socken.
Loorits, 0., iGedanken- Tat- und
Worttabu hej den estnischen
Fischern. Tartu 1939.
Ls = karthandling e. d. i LSA
Lantmäteristyrelsens arLSA
kiv, Stlm.
LSk = bykarta upprättad vid laga
skifte (på 1900-talet).
LSkb = beskrivning till LSk.
Lundahl Falb. = Lundahl, I., Falbygdens by- och gårdnamn.
Gbg 1927.
LvDG — se Levander... DG.
Lå = Långlet Mo.
Lönnrot, E., Finskt-svenskt lexikon. Med supplement av A. Il.
Kallio. Hfors 1874-86.
Ma = Malungs sn.
Mag = Maggås 0.
Magnevill = Bjursåsmålets ordförråd upptecknat av A. Magnevill. Stlm 1913.
Malm = Malmöhus län.
Matsson, Niss Hj., Rännkarlrået.
En skidlöparsägen från Malung. I: MalIdrottsfMinnesskr
1920-45, Malung 1945.
Meissner, R., Die Kenningar der
Skalden. Bonn 1921.
MM = Maal og Minne. Norske
studier utg. av Bymaals-laget.
1909 ff.
Mo = Mora sn. Jfr CMo, CVMo,
CoMo, NMo, VMo, CoMo.
MosMer, I., Den nordiska ryssjans
ålder och ursprung. Upps. 1939.
, Färdvägar och sjömärken
vid Nordens kuster. Namntolkningar. Upps. 1936.
, Namn- och ordgeografiska
studier. Upps. 1937.
Modin HOB = Modin, E., Härje-

dalens ortnamn och bygdesägner. 2. uppl. Stim 1911.
Mork, Mork. = Morkarlby Mo.
MT = nuv. Mora tingslags område.
m. v. = mindre vanlig
-n. (i smsr ss byn., ön.) = -namnet -namnen.
Nb = Norrbotten.
NeSi = Nedansiljan.
NeVD = Nedre Västerdalarna.
NG = Norske Gaardnavne, udg. af
Q. Rygh. 1-18. Kria 1897 ff.
NG Freg. = Faellesregister till d:o
(NG 19). .Oslo 1936.
NG Indl. = Forord og Indledning
till d:o. Kria 1898.
NGL = Norges Gamle Love.
Nk = Närke.
NK = Nordisk kultur. Samlingsverk.
nmfsv. = normaliserad fornsvensk
(språkform) -svenska.
nmsv. = normaliserad nusvensk
-a, normalsvensk -a.
NMo = nord(väst)liga Mora.
No Noret Mo.
NoB = Namn och Bygd. 1913 ff.
Nordberg Fornsv. = Olsson Nordberg, S., Fornsvenskan i våra
lat. originaldiplom före 1300.
1-2. Upps. 1926-32.
Nordenstedt, W., Skiftes- och avvittringsväsendet i Dalarna. 1:
Svenska lantmäteriet 1628-1928: del II, Stlm 1928.
NordFam, = Nordisk Familjebok.
3. uppl.
Nordlander OB Multrå = Nordlander, J., Ordbok över Multråmålet. Upps. 1933.
Nordmann, P., Finnarne i mellersta Sverige. Hfors 1888.
Noreen — jfr Nr.
Noreen SprSt = Noreen, A., Sprid-
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Dess äldsta skattelängder. Väsda studier. 2-4. Stim o. Lund
terås 1927.
1911-24.
, Vårt språk. Pihl, C., överkalixmålet. 1. Stlm
Noreen VSp
1924.
Lund 1903-24.
NrAIG, Noreen ... MG = Noreen, PTO = Post- och telegrafortförteckning av år 1909, med suppA., Altisländische und altnorwegische Grammatik. 4. Aufl.
lement av 1919.
Qvigstad, J. K., Nordische LehnHalte (Saale) 1923.
wörter im Lappischen. Chria
ASG _
NrASG, Noreen
1893.
Grammatik.
Altschwedische
r. = lokalt riksspråk -Eg form.
Halte 1904.
NrDm, Noreen ... DM =
Ra = enskild handling (otryckt
Dalmålet. 1-2. Stim 1881-83.
diplom e. d.) i RA.
° RA = Riksarkivet, Stim.
NRO = Norsk riksmålsordbok.
arb. av T. Knudsen og A. Som- RAP = Svenska Riks-Archivets
merfelt. Oslo 1930 ff.
pergamentsbref 1351-1400.
1-3. Stlm 1866-72.
NTU = Nordiska texter och unRb = revbok -böcker för byar o.
dersökningar. Utg. i Uppsala
andra bebyggelseenheter. Uppav Bengt Hesselman. 1934 fl.
rättade vid storskiftet omkr.
Nu = Nusnäs Mo.
1800-talets mitt.1 RbDiv = revb.
NVe = norra Venjan; övre, egentför »Diverse ställen» i Mo, 1846.
liga Venjansbygden.
R'bg = Rosenberg, C. M., GeograNysvenska studier. 1921 ff.
fiskt-statistiskt handlexikon öf0, Ors. = Orsa sn.
ver Sverige. Stim 1882-83.
OGB = Ortnamnen i Göteborgs
RDh = renovationsdombok i RA.
och Bohus län. 1923 ff.
Jfr LDb..
Olson App. = Olson, E., De appellativa substantivens bildning i Ri = Risa Mo.
Rietz, J. E., Ordbok
Rietz, Rz
fornsvenskan. Lund 1916.
öfver svenska allmogespråket.
Olsson, E., Stenåldern i VästmanLund 1867.
land, Dalarne och Gästrikland.
Ross, H., Norsk Ordbog. Chria
I: Ymer 1917.
1895.
Or = Ore sn.
rsv. = rikssvensk -a.
or., orig. = originalhandling.
OUÄ = Ortnamnssällskapets i Rygh NE = Rygh, 0. och K.,
Uppsala årsskrift. 1936 ff.
Norske Elvenavne. Kria 1904.
OvSi = Ovansiljan.
Rz — se Rietz.
Ox = Oxberg Mo.
.råm. = råmärke -t, råmärkesnamn
-et.
Pers GPM = Pers, A., Gamla Papper angående Mora socken. Rå, Rättv. = Rättviks sn.
1 Då direkta årtalsuppgifter i dessa böcker saknas, har ungefärlig datering åstadkommits genom hänsynstagande till 1) infästa verifikationer,
2) sockenstämmoprotokoll (för Mora 1839-49) och 3) historiska framställningar rör. skiftesverket (Addes och Nordenstedts, se ovan).
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Sahlgren, J., Hälsingborgstraktens ortnamn. I: Hälsingborgs
historia. Upps. 1925.
, Skagershults sockens nu
turnamn. 1-2. Stim 1912-35.
Studier rör. DaSandström,
larnes adm. indelning 1539-1650. Stim 1911.
SAOB = Ordbok över svenska
språket, utg. av Svenska Akademien. Lund 1898 ff.
Schjott, S., Norsk Ordbok. Oslo
1914.
Schlyter, C. J., Ordbok till Samlingen af Sveriges Gamla Lagar. Lund 1877.
SD = Svenskt Diplomatarium. Stim
1829 ff. SDns = D:o, nya serien
(fr. o. m. 1401). Stim 1875 ff.
Sdm = Södermanland.
Sdw — se Söderwall.
Se = Selja Mo.
Setälä, E. N., Bibliographisches
Verzeichnis der in der Literatur behandelten ält. germ. Bestandteile in den ostseefinn.
Sprachen. Hfors 1912-13.
SFN = Sveriges Familjenamn.
1920 ff.
Si = Siljansnäs sn.
Sil = Siljeström Larsson, 0., Exercitium academie= de Lacu
Siljan. Ups. 1730.
Sj = sjökort.
Ske =St. Skedvi sn.
skr., skrivn. = skrivet, skriftform;
skrivning -en.
Skå a) (vid uppgift rör. Dalarna)
= Skålö by Jä, b) (annars) =
Skåne.
SI = Förteckning på Wenjans slogar inom Elfvedals Sockns PrTtentions Linia, upprättad av M.
Veniander, Wenjans sockne-

stufwa den 15 november 1811.
Stämplat exemplar till låns hos
förf, frän en bondgård i NVe.
slogm.
slogmark, slåttermark.
smh. = samhörig, sammanhängande.
sms (sins-) smsn smsr smsna
sammansättning (-s-) -en -ar
-urna.
Små = Småland.
So = Sollerö sn, f. Sofia Magdalena.
SOA = Svenska ortnamnsarkivet,
Uppsala.
SOA DiOrds = SOA:s dialektordsamling.
SOF = Svensk ortförteckning. Utgav K. generalpoststyrelsen, telegrafstyrelsen o. järnvägsstyrelsen. Stlm 1935.
Solheim, S., Nemningsfordomar
ved fiske. Oslo 1940.
SOV = Sveriges ortnamn: Värmlands län. 1922 ff.
Sak = Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 1925 ff.
SOÄ = Sveriges ortnamn: Älvsborgs län. 1906 ff.
SSk = by- el. fäbodkarta, upprättad vid storskiftet (1800-t.).
SSkb = beskrivning till SSk.
Staf, N., Marknad och möte. Stim
1935.
Sth = Stockholms län.
STRDal 1922 = Svenska Turistfören:s resehandböcker: XII.
Dalarna. 5. uppl. Stim 1922.
Streitberg, W., Urgermanische
Grammatik. Heidelberg 1896.
Stu = Stumsnäs Rä.
Sturluson, Snorri, Edda. Udg. av
F. Jönsson. Khvn 1900.
STÄ = Svenska Turistföreningens
årsskrift. 1886 ff.
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ULMA = Landsmåls- och Folk,Ståhle -inge = Ståhle, C. I., Studier över de svenska ortnam
minnesarkivet i Uppsala.
ULMA Frl = Landsmålsarkivets
nen på -inge. Lund 1946.
frågelista -or.
s. u. = samma uttal, särsk. betr.
determinativa namn- el. ord- v. Unge, Wandring genom Dalarne år 1826. 2. uppl. Stim 1831.
element.
UNTJ = Uppsala Nya Tidnings
SVe = södra Venjan, Söromsjöjulnummer.
delen av Venjans sn. Jfr NVe.
Svenning, J., Utvecklingen av Upl = Uppland.
UplOB = Upplandsordboken på
samnordiskt cei i sydsvenska
oktavkort i ULMA.
mål. Stlm 1909-10.
Svenska Kulturbilder. 1929 ff.
uppt., uppt:ar = uppteckning
Sveriges kyrkor: Dalarne, bd 1,
-ar (av).
av Gerda Boöthius. Stlm 1916
Ut = Utanmyra So. •
Utm = Utmeland Mo.
—32.
SvLm = Svenska Landsmål och
UUB = Uppsala universitetsbibSvenskt Folkliv. 1879 ff.
liotek.
u. å. (efter kiillbeteckning) = utan
syst. = (namn)systemet -en.
Särna-Idre 300 år, en hembygdsårtal.
Va = Vattnäs Mo.
bok. Falun 1945.
Säve, C., Gutniska urkunder. Stim Walde-Pokorny = Walde, A., Ver1859.
gleichendes Wörterbuch der
Söderwall, Sdw = Söderwall, D.
indo-germ. Sprachen. HerausF., Ordbok öfver svenska megeg. ii. bearb. von J. Pokorny.
deltidsspråket. Lund 1884Berlin und Leipzig 1927-32.
1918.
Vb = Västerbotten.
Thomsen, W., Cher den Einfluss VD = Västerdalarna
der germ. Sprachen auf die fin- vdal. = västerdalsk -a.
nisch-lappischen. Halle 1870.
vdr vdrt = vattendrag -et.
tj. = tjärn.
Ve = Venjans sn.
To = Jac. Torslunds karta av
Vendell, H., Ordbok ,över de öst1729 över »Sjön Sillian» m.
svenska dialekterna. Hfors 1901
omgivn. — se här fig. 13.
—17.
ToSil = To och Sil; se d. förk.
Wess&i, E., Svensk språkhistoria.
Torp Ordavi. = Torp, A., Gamal1-2. Stlm 1943-45.
norsk ordavleiding. Kria 1909. Wessman, V. E. V., Samling av
, NyTpEO, Torp ... EO _
ord ur östsvenska folkmål.
norsk etymologisk ordbok. Kria
Hfors 1925-32.
1919.
WCstman,
I., Nyländska önamn.
Tra = Transtrands sn.
1-2.
Hfors
1935-39.
Troels-Lund, T. F., Dagligt Liv i
Norden i det sekstende Aar- Vgl = Västergötland.
Vi = Vika Mo.
hundrede. Khvn 1908-10.
Widén,
A., Jakt och djurfångst i
Tu = Tuna sn.
Jämtland och Härjedalen unULA = Landsarkivet i Uppsala.
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der gångna tider. Ö:sund 1932
—33.
Vidsteen, Chr., Ordbog over bygdemaalene i Sondhordland. Bergen 1900.
Vik = Vika sn.
Vin = Vinäs Mo.
Widmark »MoVåSoSi» = Wid mark, F., Karta öfver Mora,
Våmhus, Sollerö och Siljansnäs äf ven som delar av Leksands, Älfdalens, Orsa, Åls och
Rättviks socknar uti Kopparbergs län. 1909.
VML = Väsimannalagen.
VMo = västra Mora
vnm. = vattennamnet -en.
Vrm = Värmland.
Vsm = Västmanland.
vsm vsmn vsmr = vattensamling
-en -ar.
Vå, Våmh. = Våmhus sn.
Vä = Västbygge Ve.
y. = yngre.
Ågren, K., Om användningen av
bestämd slutartikel i svenskan.
Upps. 1912.
Ål. = Åland.
Ämark, M., Dalarnes kyrkklockor. Stlm 1924.
Äng = Ångermanland.

Ås = Åsen Ä.
Ä, Älvd. = Älvdalen.
ä. = äldre.
ägon. = ägonamnet -en.
ÄgSo = Ägokarta över Sollerön,.
på grundval av storskifteskartorna upprättad av J. Granlund
och M. Rehnberg. Bil. i GPS.
Älvsb Älvsborgs län.
Äpp = Äppelbo sn.
ÖD = Österdalarna.
ÖDB = Övre Dalarnes bondekultur under 1800-talets förra
hälft, skildrad av Lars Levander. 1-3. Lund 1943-47.
Ödeen, N., Studier i Smålands,
bebyggelsehistoria. Lund 1927
—30.
ÖDFN = Öfre Dalarna förr och
nu. Stlm 1903.
Ögl = Östergötland.
ÖgNSO, Östergren NSO = Östergren, 0., Nusvensk ordbok.
Stlm 1915 ff.
Öhn — se bil. 13.
ÖMo = östra Mora.
Ös = Östnor Mo.
ösv. = östsvensk -a.
ÖvD.= Övre Dalarna.
övdal. = övredalsk -a.
ÖvVD = Övre Västerdalarna.

Signa för ortnamns- och dialektupptecknare samt korrespondenter.
Gälla namn- och ordsamlingar samt manuskript i SOA och ULMA resp.
brevmeddelanden i förf:s ägo. För korrespondenter anges titel och hemort.
N. = Anders Nygård.
H. G. = Herman Geijer.
L. = Bror Lindén.
H. L. = Helge Lindberg.
E. B. =. Erik Backlund, hemmansH. S. = Harry Ståhl.
ägare, Garsås Mo.
J. R. = Janne Romson, rektor,
E. M. C. = Erik M. Carlsson.
Mora.
Ä. = Ewert Åhs, redaktör för L. L. = Lars Levander.
»Skansvakten», Älvdalen.
N. Hj. = Niss Hjalmar Matsson.
E. = Fräs Erik Andersson, hä- 0. H. = Oskar Holknekt, hemradsdomare, Kärf såsen Bo. •
mansäg., Bergkarlås Mo.

Termer.
Ehuru det kunde synas önskvärt, att de här lämnade termförklaringarna direkt belysts med exempel, har jag måst avstå från
detta dels av utrymmesskäl och dels av hänsyn till DNO
helhetsdisposition. Exempel lämnas näml. såväl passim (ibland i
specialartiklar) i delarna 1—II som på vederbörlig plats i översikten III; och man förstår redan i I: 1 termerna bäst, om man
slår upp deras förklaringar här, när de exemplifierade möta i texten.
definitiv = definierande, naturangivande beståndsdel av

substantiviskt ord, dvs, ideell efterled i sammansättning
resp. suffix i avlett nomen.
determinativ = bestämmande, särskiljande beståndsdel av
substantiviskt ord, dvs, ideell förled i sammansättning resp.
stam i avlett nomen.
fjärr avhängi g (om sekundär lokalitetsbenämning) = bildad
till namn på en avlägsen lokalitet genom förmedling av en
eller annan geografisk faktor ss vattendrag, myr- el. bergsträckning, väg eller rågång.
g år dsnamn = bestämmande element i den särskilt i Dalarna
brukliga och där hävdvunna typ av person- släkt- och
gårdsbenämningar, som främst kännetecknas därav att bestämningen placeras framför det individbetecknande nominet
och med detta bildar sammansättning (ehuru juxtapositiv
anordning brukar tillämpas i skrift).' Gårdsnamnet, som i
sin vanliga användning icke utgör självständigt nomen men
i regel kan nyttjas som ägar- eller anläggarbetecknin.g för
allt vad till en gård eller släkt hör (el. hört), är att skilja
från går dnamn-et = ortnamnsartad fast benämning på
gård(-plats).'
1 Jfr 0. Bannbers' uppsats om "Gårdsnamnen i Dalarna" i SFN
1920 s. 249 ff, ävensom P. Johannes' "Svadängs Margareta Oladotter" i DHB 1946 s. 31 ff.
2 På vissa håll i ÖD begagnas av gårdsnamn (typer som så
tillåta -- icke genitiviska, helst enstaviga) en särskild form på -a
som gårdnamn. Om denna se vidare 3: 2.
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mo v ering 1 a) = sådan förkortande, s. a. s. "titelbortläggande" mer eller mindre schablonmässig ombildning, som
innebär att en sammansatt benämning (natur-, inbyggarosv.2), vilken hunnit erhålla en viss förtrolighet, får efterleden utbytt mot ett suffix och antar form av enkelt nomen, ej sällan med förändring av genus och böjning och
ibland t. o. m. med slopning av förledssuffix; detta oberoende av eller i anslutning till av gammalt nyttjad elliptisk
form av samma benämning. b) = m ov er and e avle dn i n g, dvs, nybildning av ortnamn (bebyggelse-, ägo- el.
traktnamn) genom avledning med plural feminin ändelse av
ett appellativiskt ord eller en naturbenämning, varvid man
får tänka sig flertalsformen motsvara ett ursprungligt kollektivt-pluralt begrepp 'markerna, ägorna' e. d.3
n•a, m n. system (o rtnamn s-) =komplex av genetiskt tydligen
samhöriga ortnamn med samma determinativ, av vilka minst
två äro likvärdiga på så vis att intetdera själv klart anger
sig som sekundärt i förh. t. det andra (formella, egentliga
eller skenbara, primärnamn) men som vart för sig kan ha
ett eller flera sekundärnamn (formella och egentliga sekundärnamn) vid sidan.4
åter g ångsn amn = ett återgångsfenomen av konstruktionell art, som innebär att sedan en enkel appellativisk
beteckning eller sammansatt benämning för en naturenhet
1 Termen "movering" begagnas här i friare bemärkelser än den
annars i germansk filologi vedertagna (förhållandet fvn. ylgr ylgja
f. 'varghona' : ulfr m. 'varg') — jfr Streitberg UrgGramm s. 111.
Jag har föredragit denna term framför "förenkling" (el. "simplifiering"), emedan de senare synts mig ha alltför allmän betydelse.
2 För enskilda exempel se 2: 2 A—C passim och komm. arb.
"Typer av österdalska inbyggarnamn". F. ö. jfr 3: 2.
3 Jfr framställningar och hänvisningar nedan s. 99 132 134
150-153.
Då i text (eller artikelrubrik) I: 1-3 etc, användas beteckningar ss "Fuåns namnsystem" och "Leksbergets n.", i det jag
uppkallar olika system efter en central och ,förmedlande naturenhet, tillämpar jag därvid — ibland förhandsvis — rönet av en
i specialartikel eller i 2: 2 0 kommande, redan väsentligen färdig
undersökning.

TECKEN
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(N) överförts på en närliggande lokalitet (L) eller tagits
till bestämmande element i sammansatt bng för densamma,
N i sin tur får namn av L varigenom samma ord kommer
att finnas i den förras båda leder och — ifall lokalitetsbngn
varit överförd enkel — någonting liknande reduplikation
kan uppstå. Om återgångsfenomen av fonetisk-morfologisk
art se särsk. 2: 2 C Jör- samt 3: 2.
•

Tecken.
Allmännare:
* anger ponerad, icke direkt belagd språkform.
9

form som belagts blott i skrift men möjligen ännu
kan vara bruklig i bygden.
t anger död språkform.
växlande med, jämte.
ca brukas, utan egentlig betydelse, som skiljemärke mellan
huvudkomponenter (formella primärnamn) i s.k. namnsystem.
Akcent - och kvantitetstecken:
å = jämviktsakcent (jämviktsartad akc.).

å = gravt cirkumflekterad akcent. Förekommer i OvSi på
ord- och namnformer, som genom avkortning blivit enstaviga; ex. nr vanlig dialektal form (apokoperad dativ),
av byn. Nor -et Mo.
å = akut cirkumflekterad akcent. Förekommer inom ÖD åtra.
i nabohärm för älvdalsmål: gh-ufs So o. d.
= starkare bitryck ("semifortis").
a' = svagare
„
("levis").
L
= schematiserad akcentväxling (här grav — akut>
hos tvåledad språkform betonad som ett enhetligt ord.
-= — = schematiserad akcentuering av tvåledad språkform
med två huvudtryck (ofullgången el. upplöst sammansättning) — ex. grei ns G-råd(a) mossen Le. Betoningstypen, som har många variationer beroende på ledernas.
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olika formförhållanden, uppträder som normal företeelse
på området NeSi (åtm. Le Ga)—NeVD (åtm. Flo)—DB,
mera undantagsvis inom OvSi.
a = halvlångt ljud.
Bokstavstecken:
,s = det kv 7'S uppkomna, med lätt upprest tungspets uttalade
men något varierande konsonantljud, ett mellanting mellan
normalt svenskt apiko-gingivalt s och supradentalt (ts),
vilket är vanligt i dalmål och icke minst karakteristiskt
för OvSi; ex. ga,s 'darsås' Mo. Jfr LvDG- 2
81 89
och 301 not 43. Ett tecken för detta ljud kan för dalmålets vidkommande svårligen undvaras.
Övriga observanda.
1 Ovanstående förteckningar äro ämnade att i viss mån
bli gemensamma för hela verket DNO 1—III, ity att i övriga
delar upptagas endast nytillkommande förkortningar etc.,
medan å andra sidan här meddelats en och annan upplysning, som först i en senare del får full eller större aktualitet.
De följande anmärkningarna, nr 2-4, avse huvud- och
bilageavdelningarna och gälla hela verket DNO I—III.
2. Av utrymmes-, kostnads- och läsbarhetsskäl har förf.
merendels undvikit utförliga proveniensuppgifter för skriftbelägg o. a. Namnformer hämtade ur diplom (DD, SD—SDns,
RAP, GFR osv.) motsvara oftast excerpter i SOA, försedda
med noggranna uppgifter om beläggställen. Revboksbeläggen
äro (åtm. för Mo och So) förmedlade av excerperingar, gjorda
för SOA av förf. med min hustrus hjälp. Betr. uppgifter,
för vilka dylika genvägar till källorna saknas — såsom mina
egna excerpter ur Jb, Db (LDb RDb), Ls, Lk och Kr —
har jag tänkt att på begäran tillfälligt och så snart jag själv
utnyttjat mina excerptsamlingar, i vilka detaljuppgifter stå att
finna, definitivt ställa dessa samlingar till SOA:s förfogande.
1 Vad topografiska arbeten (bl, Häl, Sil, Ar osv.) angår, äro beläggställena i allmänhet, lätta att hitta.
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För karthandlingar i LSA, FL11 etc. (förkortningsvis angivna som Ls Lk osv.) meddelar jag — särskilt vid uppräkning — blott deras tillkomstår. När undantag göres, begagnas
signa som gällde vid tiden för excerperingen (delvis 193235). För litteraturarbeten, som omfatta flera delar, användas
arabiska siffror i st. f. romerska som delbeteckningar; detta
gäller också DNO, vars delar i texten (utom kolumntitel)
citeras 1: 1 ff, 2: 1-3 och 3: 1-4 i st. f. I: 1 osv.
* Då uppteckningar för samma el. samhöriga fall föreligga
från två el. flera år, anger jag blott äldsta och yngsta årtalet
med bindestreck emellan; ex. "1932-39 SOA".
Med "(SOA)" avses, att en uppteckning resp. någon av
flera i klump angivna föreligger i primäranteckningsbok tillhörig SOA eller förf. och kan väntas inkomma i SOA:s sedessamlingar.
Dialektala namn- o. ordformer eller andra språkuttryck samt
olika slags notiser, för vilka proveniensuppgifter (mera undantagsvis) icke meddelats, härröra i regel från uppteckningar
av förf. själv.
Vid kursiverad återgivning av äldre skrift anger jag
upplöst förkortning med fet kursivstil.
Vid anförandet av skriftbelägg från äldre tider bibehåller
jag i regel bokstavstecknet 3 (tyskt dubbel-8).
Betr. angivandet med fonetiska bokstavstecken (landsmålsbokstäver) av dialektuttal bör upplysas, att jag i detta arbete har sökt genomföra en viss normalisering och förbättring i förh. t. egna i SOA och ULMA befintliga, isynnerhet äldre primäruppteckningar. Mötande smärre avVikelser
från dessa må därför icke förvåna.
Vid citering av norsk och dansk litteratur ersätter jag
i förekommande fall stor begynnelsebokstav för appellativer
inuti mening med liten.
Uppgifter som "So Mo : Vin" efter en språkform, saknotis e. a. betyda att denna belagts dels inom Sollerö sn och
dels inom Vinäs by i Mora sn.

.= träns mellan övre Dalarna och Jaladerfslayen.
för dalnailsområdet i söder och norr.
mellan asler- oc.4 Yåsterdolarna.
"
rnellen Oven- och /Veciansi ljan.
" för /fora ångslag.
" mellan socÅnar.
kyrAa.
Öslera'alarne= Ovan- ilkalansi(pn.
=. kapell.
Nedansi?yan avfaller secknarna:
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Fig. 1. Dalarnas socknar och kapell, dalmålsområdets delar samt huvudområdet för föreliggande studier.
Förklaringar till namnförkortningarna återfinnas s. VII ff med undantag för
följande, vilka i DNO sällan (eller blott här) komma till användning: Ams
= Amsberg, Garp = Garpenberg, Gust = Gustavs, Hosj = Hosjö, I = Idre,
Ludv = Ludvika, Mal = Malingsbo, Mock = Mockfjärd, Norrb = Norrbärke,
Silv = Silvberg, Stj = Stjärnsund, Sundb = Sundborn, Sva = Svartnäs, Svä =
Svärdsjö, Sä = Särna, Säfs= Säfsnäs, Sät = Säter, Södb = Söderbärke, Tors=
Torsång, Ty = Tyngsjö.
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Vem -- eller vad — är Glyx?
Förgäves spörjer man numera en yngre eller medelålders
person från Älvdalen, om han hört talas om Glys; och detsamma gäller nog även de flesta äldre. I Dalmålsordboken
(ULMA) föreligga emellertid från sagda socken en serie notiser rörande ett fantasiväsen med sådant namn, de äldsta
upptecknade för omkr. 40 år sedan.'
Enligt DO avser ghoks, oböjl. m., ett 'övernaturligt väsen,
som åstadkommer, att det smäller i knutarna vid köld'. Glyx
sades slicka igen vägarna: g?rges 2,14§ar-4t w66t. Barnen skrämdes med Glyx: de måste hålla sig inne kalla kvällar, annars
skulle Glyx ta dem (sätta dem på ryggen och fara-av med
dem).2 De s. k. glyxkveillarna 0•O(s- •••• gWs- voro egentligen
mellan jul och nyår eller trettondagen. Utklädda personer
kunde då komma in i stugorna och leta efter barnen — liksom "Herodes var ute och letade efter Jesusbarnet"; "de
gluffade (g)itfab), och därför hette det Glyx".3 På glyxkvällar
kunde hända underliga ting: då stannade hästen där han inte
skulle stanna (med ett hölass mitt på skogen osv.).
När för omkr. 15 år sedan, i samband med en allmännare
revision och komplettering av ULMA:s material från Övre
Dalarna för DO:s skull, detaljen glyx blev föremål för ny efterforskning (av samme upptecknare), visade sig traditionerna
därom redan stadda i utdöende, och endast smsn glyxkväll var
Samtliga av L. L.
Jfr FsMD 1: 2 s. 47 (Dåråberg Ä): "Och . . trollet Glykks,
som tog småbarnen, om de voro ute en kväll mellån jul och nyår. .".
3 Sist anförda notis (ULMA 3438: 1 s. 39) vill givetvis endast
återge en folklig förklaring.
1

2

B. LINDÅN, DALSKA NAMN- OCH ORDSTUDIER I: 1

då ännu känd — som beteckning för en mycket kall kväll.
Denna ordhistoriska upplysning lämnas, något utförligare framställd, i en uppsats av prof. II. Geijer FoF 1932 s. 141 ff.
A. st. har sistnämnde forskare tagit fallet Glyx till utgångspunkt för betänkanden om "Traditionsupplösningen och dess
konsekvenser", i det han påvisat svårigheten att på andra
håll i eller utanför ÖvD finna spår av en liknande folktradition och ett likbenämnt fantasiväsen. De enda direkta språkliga anknytningsmöjligheter, han kunnat hitta genom "försöksvis till olika håll utkastade frågor och några, dock ingalunda uttömmande efterletningar i skrivna och tryckta källor",
utgöras av följande uttryck och ord från Ångermanland: jifte
glyxe (ve groern) 'avlägsna grodor från mjölkbod osv, genom
att vippa dem med bräda; äv. om en lek som gick ut på att
slunga bort någon'', du är som ett glyx
. som något slams'
Boteå sn; vidare glyxe v. 'bära sig framfusigt åt' Sollefteå 2,
glyxe sta 'obetänksamt säga eller göra något' Multrå sn.s
I uttr. gifte glyxe är, såsom Geijer framhållit, förra komponenten icke = rsv. gifta 'giva till äkta' utan en avledning av
di. gippa 'vippa'; se f.ö. SAOB gifta v.3 4, TpEO gifta. Uttryckets senare komponent, uttalad med grav akcent, fattar
Geijer som en participform av det nyss anförda verbet äng.
glyxe, dvs, part. neutr. *glyxal, och för hela uttrycket föreslår
han översättningen 'vippa till så att grodan glyxar åstad (= far
handlöst iväg)'. Betr. "participformens" betydelse framhåller
han emellertid också möjligheten av anknytning till det hos
Rietz anförda verbet gut. glokksä, använt 'om grodan, då hon
mumsar och käxet går, innan hon spyr vattnet ut' s, samt
med det hos Ross meddelade no.d.i. glykse 'gylpe op' och det
1 Uppt.

(11. G.?) 1930.
2 Uppt. H. G. 1898.
Ordbok över Multråmålet av J. Nordlander. — I den tryckta
utgåvan (1933) är uttrycket, under stickordet *glyeksa, skrivet
gZ-ykkse std.
4 Där nämnes ordet som brukat (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) i uttr. gifta grodor el. paddor o. d. med samma betydelse
som vi lärt känna för det ifrågavarande ångermanländska.
Rietz s. 201 b.
3
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motsvarande ä.nsv. glöxa 'stöta upp, kräkas'.' "Men", säger
Geijer, "i ordet glyxe uttalat med akut accent sticker fram
embryot till ett substantiv, betecknande ett folktroväsen som
håller till utanför knutarna av stugan eller mjölkboden och
skall bortgiftas med grodan" — eller tvärtom. "Detta väsen,
glyxet, skulle i så fall vara uppkommet eller på väg att upp-.
komma genom ett missförstånd begånget av ortsbefolkningen
själv" — näml. genom uppfattning av en ursprunglig verbform (med sekundärt akut betoning) som bestämd form av ett
subst. neutr. Till spörsmålet knyter han så en serie tankar
rörande traditionsupplösningen som förutsättning för folkloristiska nybildningar (personifikationer och fantasiskapelser).
I fallet gifte glyxe torde det dock snarare tvärtom förhålla
sig så, att språkuttrycket har sin förutsättning • i redan existerande folkföreställningar.
Samma uttryck befinnes nu (1947) upptecknat från flera
socknar i Ångermanland: gifta glykse (med grodan) 'slå bort
en groda medelst ett bräde, som väger upp' Ullånger, gifte
klykse 'ds' Boteå; gifte glyxe gjorde man, när man fått "törgroan i föngset " Nordingrå.2 Enligt min mening betyder
ifrågav. uttryck helt enkelt 'vippa groda' och är synonymt
med sv.di. (rsv.) gifta groda el. padda, dal. gifta el. sprätta
klossa osv.3; glyxe kan ju näml. tänkas vara oblik form
(<*glyxo) av ett subst. fem. *glyxa, äldre expressiv ev. noaartad 4 benämning av aktionell art för 'groda' eller (med akut
1 Dahlgren

Gloss., SAOB G 639 — citat från L. Petri.
ULMA 3109: 1 s. 7; 3571: 24 s. 2; 3571: 4 s. 19; 6828 s. 2.
3 Ex. 4Opt spritt kkicout(r) Ä, jift klossa -år Dju Bo.
4 Med groddjuren äro många folktrosföreställningar förbundna.
Rätt allmänt har det ansetts farligt att skada, plåga eller döda
grodor och paddor. Man har menat dem vara giftiga (kunde
åsamka skabb el. obotliga sår), hämndgirigs (smh.m. övernaturlig
härkomst: varit människor, kungabarn o.a., före syndafloden;
äro förklädda vittror, troll osv.), olycksbringande (båda missfall,
dödsfall). De troddes också dia korna (hänga sig fast i deras
spenar och suga blod), varigenom nöten fingo sår på juvren. Man
var därför rädd att ha dem vid ladugårdarna. Men enbart bära
bort dem hjälpte ej; de kommo tillbaka. Enda sätt att bli kvitt
dem bestod i att sprätta (gifta etc.) bort dem med en bräda, lagd
2
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betoning) best. form av ett likbetydande verbalsubst. glyx n.1
— om ursprungsbetydelsen se nedan; att man, sedan totaluttryckets egentliga innebörd blivit oklar, i förtydligande syfte
tillagt ve groern 'med grodorna' o.d., är helt naturligt. Verbet
ång. glyxe (glyxe-sta) är säkerligen etymologiskt ---. no.di. glykse
ä.nsv. glöxa dal. glyxa 'småhosta' osv. (Varom mera nedan)
med betydelseövergången 'kräkas, hosta' »-» 'bära sig framfusigt åt' »- 'fara handlöst åstad' e.d. och subst. glyx n. 'slams'
bildat därtill.
Då Geijer slutligen ifrågasätter sammanhållning av dal. glyx
med sydligare bygders gloso, gluggeso eller gluffesugga (växtlighetsgudom i svingestalt — se SAOB gluffa v.2 med angiven litt.), får därom sägas, att ett språkligt sammanhang är
betydligt troligare än ett sakligt. Älvdalens Glyx har i folkloristiskt avseende säkerligen intet direkt att göra med vare
sig ång. (gifta) glyxe eller med sydsv. gluggeso. Det återgår
sannolikt på en särart ad benämning för en naturlig företeelse, som inbjudit till personifiering och mytbildning. Förståelse av dal. Glyx vinner man genom hänsynstagande till
nabohärm.2
över en sten e.d. — vanligt i Norrl.; ev. kunde man slänga bort
dem över fähustaket med en skovel, tjära dem under buken eller
lägga mjölkskum på dem och så preparerade bära bort dem. Under
sådana omständigheter (ett rikt svenskt studiematerial kan nås genom ULMA:s realregister) är man fullt berättigad ifrågasätta, att
noabenämningar förekommit för groddjur och att ångerm. *glyxa f.
varit en dylik. En annan torde föreligga i norrl.di. mökare
(mäukar o.d.) 'padda', om vilket se Pihl Överkalixm. s. 276 anm. 3,
Larsson SubstVästerb s. 47; för ordets härledning kan utöver
Pihls bidrag även framhållas norrl. viök (mauk) r. 'det som är
bäst i ett arbete, fetast i slakt osv.' Lindgren OB Burträsk. I
en uppteckning från Nederluleå 1923 översättes meok el. meokar
med 'paddliknande naturväsen, som suger mjölk ur kons spenar,
när den ligger ute på betet' (se Pihl a. st. not 2).
Det senare alternativet är mindre sannolikt, då. akuta akcenten
i detta fall ju mycket väl kan ha uppkommit i upptaktställning.
Betr. Siljansbygdens nabohärm och deras betydelse som språkligt-etnologiskt jämförelsestoff m.m. hänvisas till min kommande
artikel "Wur i Weni . . 'Vi i Venjan . och några synpunkter på
nabohärm".
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I ovan anf. arb. FoF 1932 säger Geijer (s. 141), att spår
av någon folktradition rörande Glyx på andra håll i Övre
Dalarna än Älvdalen nu för tiden icke träffas. År 1930 hörde
jag dock — på en ftir ULMA företagen besöksresa — en i
Stockholm bosatt äldre sollerökvinna berätta, att då hon en
gång i sin ungdom varit i Älvdalen, någon hade utpekat en
persons bostad genom att visa på en stuga dar gNiSkum-694
'där glufs — röken — kommer ut'.' Meddelandet upptecknades (ULMA 2597 s. 20) och infördes kort efteråt i dalmålsordboken under art. Glyx.2 Några år senare fick jag i en
Moraby (eller möjligen Garbergs by Ä) höra samma uttryck
begagnat som härm efter åldrigt älvdalsspråk, men här med
formen glykks (el. glyffs?).2
Då jag härom året ånyo — för denna artikels skull —
efterfrågade nabohärmet i So, befanns det ännu fullt livaktigt
hos äldre personer. Av en man (i TU), som varit i Älvd. för
omkr. 40 år sedan, erhölls versionen s du, vor °heti humfram? 'ser du, var glufsen kommer fram?'. Som en annan
älvdalsk språkegenhet från samma tid nämnde han 21apree
slappret för 'fähuslidret'. En längre ramsa, som utgör kombinerat härm av gammalt älvdalsmål och som närmast skall
återge älvdalingens sätt att besvara frågan "var en person
kan anträffas", upptecknades likaledes i So 4 : brot genum gaprå

å brot i bauldi, da kång kurn ?rigg upp genum tatjå, da gbiffs
1 Det kursiverade ordet uttalades med cirkumflekterad akcent
(akutcirkuniflex); jfr ovan Tecken. I övrigt märkes betr. detta och
nedan återgivna härm, att älvdalska ljud och ändelser i större el.
mindre utsträckning ersatts med det härmande målets motsvarigheter: ö med d, u- med v-, -4, med -te (best. art. neutr.) osv.
° Det kunde lika väl ha satts under särskilt uppslagsord, glufs
m. I a., med hänvisning till art. *Glyx V.V.
3 Jag hade redan 1930 funnit det otvivelaktigt, att älvd. Glyx
urspr. måste ha avsett 'röken ur en stugas skorsten', och den
formella bekräftelsen inom Mo—Ä måtte just av denna orsak tyvärr
icke ha blivit nedtecknad.
4 Då jag sedermera av samma sagesman fått den rättelsevis
något annorlunda formulerad per brev, återger jag här i stället
denna med "grov beteckning" skrivna formulering.
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gor aut 'bort genom glappret (lidret) och bort i buret (härbret),
där långa luren (skorstenen) ligger upp genom taket, där
glufs (röken) går ut'. År 1946 sporde jag i ett antal Morabyar
förgäves efter kännedom om älvdalsmålets gamla uttryck med
glyx glyfs) glufs. En man från Vinäs, f. 1874, vilken i
sin ungdom varit i Evertsberg Ä, kunde dock omtala, att en
gumma här hörts säga: dta udd go gan" g?raprce dar gkuifs9,;
Inum-ticp 'du skall (eg. skulle) gå genom glappret (lidret) där
glufsen (röken) kommer upp'. Versionen anger sig själv som
en stympad eller enklare form av samma härm som det från
So upptecknade.
Under förutsättning att nabohärmens glyx glyfs?)1 glufs -en
'skorstensröken' är ursprungsidentisk med Glyx 'övernaturligt
väsen, som åstadkommer, att det smäller i knutarna vid köld',
kan bngn ur etymologisk synpunkt förstås som en aktionell
eller resultativ bildning av stark maskulin typ 2 till ett verb,
vilket haft avseende på den stötvisa rörelsen hos ur skorstenen
uppstigande rök. Från OvSi äro belagda verben glyxa gasa
V å glix NVe 'småhosta' (Vå), 'skälla med pipigt ljud — om
hund (Vo)' 3, och gluxa glupsa g?ricksa V å gHtpsa Ä 'småhosta'. Med hänsyn till variantformen giWs- för smsn älvd.
glyxkväll , får man kanske även räkna med en biform glyfsa
för det förra. Verben få sammanhållas med dels (former
med y- eller ö-vokal, förutsättande i-formans): ä.nsv. glöxa
'stöta upp' (se ovan s. 3 not 1)— jfr även det med 1 (iterativkons.) vidareutbildade ösv. glyxta 'plågas av torrhosta'4, no.di.
glyksa 'gylpe op' 5 och glyfsa 'plumpe i, snappe' (= glufsa
resp. glefsa)5, ? sv.di. g/öfsa 'tala i otid' 6 och glyxe (ångerm.);
dels (former med u- el. o-vokal): gut. gloxa 1) g. fram 'komma
oordentligt, plumpt fram', g. ur sig 'tala utan vett'7, 2) 'sväljande smacka som en groda' — 'då grodan sväljer, innan
den spyr etter' 7, rsv. o. sv.di. glufsa — glofsa
glusp- dal.
glops- ösv.) 'äta glupskt, vårdslöst o. häftigt sluka i
Jfr biformen gkgfs- för smsn glyx-kväll.
Om denna ordtyp so nedan. Jfr här no.di. glyks m. 'gylp' (Ross).
3 Ex. an gkkkscer o iostey 'han hostar oupphörligt' Vå : In.
Vendell.
5 Ross s. 255.
6 Jfr TpEO s. 167.
7 Gotl0B.
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sig' 4 ösv. även 'tala i otid, pladdra; gräla, bannas' (vartill adj.
glufsot 'framfusig; sladderaktig, uppkäftig; oförbehållsam i
tal')2, no. glufsa glupsa '(= glyfsa, se ovan), äv. sluka i sig,
komma farande stötvis (om vind)'.3
Någotdera av verben eller något därpå bildat substantiv
synes även ingå i sv. ortn. t Glyfsån (i glyffsån 1595 DbJä)
by i Skinnskatteberg Vsm och Glyxnits (G85, Sj61) by i Blidö
Sth, Glyffsefierden Glyffzsen omkr. 1640 (vid nuv. Glofsön
el. Glofsen ö) Karlstad sn Vrm och Glofsen (fem.) udde 1. i
Stavnäs 2. i By sn Vrm.4 I dessa bngr (samtliga urspr.
natur-) kan determinativet ha åsyftat vind- eller vattenförhållanden, en möjlighet som för de vfirml. fallen icke framhållits i SOV.
Det intrikata verbkomplexet bottnar sannolikt i två skilda,
fonetiskt och semologiskt sammangångna rötter: 1. en ljudhärmande (jfr sv. och no. gluffa-9loffa 'småhosta, grymta; äta snålt'",
och da. gluffe 'smäda, håna', sv.di. glukka5b =klucka m.m.6) och 2.
s-avledning av samma rot germ. *glup (svagstadium) som verbet
nsv. glupa dal. gliopa 'gapa etc.' och smh. subst. no. glup m. 'gap,
svalg'7 dal. gliop (o.d.) f. 'ravin' 9 m. m.9 Av den senare roten
förekomma i norska dialekter även flera med s avledda (kanske
närmast deverbativa, alltså sekundära) substantiviska ord med
y-vokal, såsom glyfs - -e n. och glyfsa f. 'bergsklyfta o.d.', för
övrigt också former med ks (gs) för fs (<ps) ss glygsa f. (= glyfsa
glopsa o.d.) 'öppning' och glygse n.
glyfse) 'smuthul'." Betr.
1 SAOB G 590, Rietz s. 199 a.

2 Vendell, Wessman.
Ex. Vinn'n kom glofsans nee igjonaa muur'n. Ross s. 254.
Liknande exempel hos Sehjott s. 144.
4 SOV 7 s. 29 resp. 4 s. 71.
Sa 1 den senare betydelsen upptaget hos Rietz s. 199 a. Ett
dalskt exempel på den förra har anförts ovan s. 1. 5b Rietz s. 202 a.
6 Växling gl - kl - märkes i flera till komplexet hörande ord:
även ång. klykse glykse subst. (se ovan); jfr därtill dal. ösv.
glossa — klossa 'padda (om vilket se Envall DBM s. 212 not 1).
7 Se TpEO s. 168.
8 Jfr 2: 2B Glyps-; f. ö. se DO o. SOA DiOrds.
SAOB antydes för verbet glufsa möjligheten av sagda två
olika ursprung, medan hos HqE0 gluffa tvärtom uppfattas som en
nybildning efter glufsa (<*glupsa, avi. t. glupa).
jo Aasen, Ross m.fl. — Torp antar, alternativt (EG s. 169), att
3
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växlingen ps fs ks i dalmål se LvDG 2 s. 43 och jfr i
DRO 3: 1 översiktligt angivna ortnamnsfall ss Goks- GopsGofsagen Golvs- Ve, Leks- Lefs- Mo So, Räxel ?Rävshala Si.
Utvecklingen ps > fs förekommer som bekant även i ett antal
rsv. ord, utom glufsa: gläfsa, nafsa, rufsa m.fl.
Som en agential-. eller resultativbildning på verbet nord.
glyxa glyfsa gluxa glufsa etc. 'stöta upp, småhosta osv.'
med ursprunglig syftning på skorstensröken låter sig älvdalsmålets glyx
glyfs-) glufs m. mycket väl förklara.' En
nästan fullkomlig homonym finner man i no.di. glufs m., som
dels har resultativa betydelserna 'vindstod — swrlig om korte
luftstOd (med ud og mg) ned ad og frem af en skorsten;
tungt pladsk, plump' och dels aktionell 'en som plumper eller
suset- frem' 3; jfr härtill jy.. gluf m. 'et hastigt vindstot, der
tit ledsager regnskyen'.3 Liknande bildningar till samma
verbkomplex med närstående och andra, mest agentiala betydelser föreligga i ösv. glufser 'glupsk människa, snålvarg;
person som talar obetänksamt, tölp' o. glupsus 'pratmakare' 4
(= ösv. gluff gluffer gluffe m., jfr ösv. gluffa f. 'padda; äv.
okvädinsord för snål, elak och grälsjuk kvinna' 4 = no. gluffa
stor grovtbyget og grim kvinde' 5)6; gut. glox m. 'storgaper' 7,
d:o n. 'simpa' 8; från Vilhelmina finns upptecknad en ordform
dessa ord höra samman med eller ha påverkats av glugg resp.
glugga 1igge i skjul'. Och med hänsyn till betydelserna böra nog
dessa eventualiteter hållas öppna.
Om ordtypen (med suffixet germ. -a bildat deverbativt individuellt maskulinum), icke ovanlig i nordiska dialekter och även
föreliggande i några samnordiska arvord, se närmast Torp Ordavi.
§ 7: 2 a, Olson App. § 1: 1 m.cit.litt., Wessk SvSpråkh 2 s. 19.
Ett intressant, levande samnordiskt fall av typen har påvisats av
I. Modeer i Fskr Sahlgren (ANF) 1944 s. 152 ff. Några dalska
exempel, varibland ett speciellt älvdalskt, anföras här nedan.
3 Feilberg. 4 Vendell, Wessman. 5 Ross.
2 Ross; äv. Schjott.
6 Jfr även den moderna svenska barnsagans Gluff -gluff, brig på
troll eller jätte; en bildning som med reduplikation, imiterande
barnspråk, uttrycker den iterativa meningen.
7 Gotl0B, Rietz s. 201 b: glokks.
8 GotlOB: glåks. Väl konkretiserad abstraktbildning; jfr det
till genus och böjning motsvarande ovan berörda ångermanländska
glyx n. 'slams'.
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gloxa med bet. 'groda' (skämthistoria med härmat dalmål).'
Med kännedom om dessa benämningar förstå vi också bättre
det ovan ponerade subst. *glyxa f. (el. glyx n.) 'groda' i
ångerm. uttr. gifte glyxe.
En ljud- och rörelsemålande bng som glyx glufs -en för
skorstensröken, med personlig aktionell karaktär, har enligt
min mening haft goda förutsättningar att framkalla sekundära
föreställningar och talesätt. Vad beträffar smsn glyxkväll och
uppfattningen att "Glyx" åstadkommer smällande i knutarna
vid köld, kunna dessa ha sin orsak däri, att stugröken på
ett särskilt sätt framträdde just de kulnaste kvällarna när
man måste elda som kraftigast. Därigenom blev Glyx tidsbetonad (förskriven till nyårstiden el. jul—trettondag), och
därmed sammanhänger också att Glyx sades "slicka igen
vägarna" — vid denna tid inträffar som oftast snöyreväder
(kyndelsmässoyren So).2 Det att man med "Glyx" skrämde
barnen att hålla sig inne under kalla kvällar, var säkerligen
från början en rent praktisk åtgärd, avsedd att hindra förfrysning och förkylning etc. Formuleringen "annars kunde
Glyx ta dem på ryggen och fara av med dem" kan med hänsyn till yrvädersrökens utseende anses ha legat mycket nära
till hands.3 — Med denna förklaring av fallet Glyx har jag
ingalunda velat förneka förekomsten i älvdalsk folktrosvärld
av primära "egentliga" naturväsen. Ett sådant av särskilt
intresse i detta sammanhang är raskajtn, ett vindväsen som
åstadkommer att vägen sopas igen vid yrväder; man säger:
raslcajtn a släkt-att wen 'r. har slickat igen vägen'.4 Månne
i Två dalkarlar emellan: "Hör du mas, jag hittade en gloxa i
gröten". ULMA 9656 s. 24. (Bör vara: .. Mas .. 'Mats'.)
Om Max kyndelsmässodag får vintern ett annat lag: yrvär 8
102111 varendv dag Jä; kyndelsmäss tö är landsens nö(d)
—DO.
3 Betr. missuppfattningen från barnens sida kan som en parallell
anföras, att man i Östnor Mo brukade skrämma barnen med Grönsbjärs-Miljeil 'räven från Grönsberg', vilket de trodde vara en stygg
gubbe. Uppt. B. L. 1933 SOA.
4 Levander Om rå 'mytiskt väsen', i NysvStud 1923 s. 145;
jfr ity. LvDG 1 s. 111. — L. förklarar ordet som fdal. *räå-skit
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inte. tillvaron av en "specialgud" för detta väderfenomen i
själva verket också talar för att det är en andrahandshistoria,
då samma förmåga tillskrives glyx?
Återstår frågan, varför man bildat och upptagit ett sådant,
halft kenningartat ord som glyx till omväxling med .det normala rök (rak Ä) = fsv. röker fvn. reykr m.1 Dess användning torde icke ens från början ha varit alldeles godtycklig. Givetvis kunde det tänkas ha tillkommit som ett
påfund för barnen: ett skämtsamt målande, suggestivt verkande ord.2 Dock får man . inte utesluta möjligheten, att tillgripandet av en ny benämning kan ha haft en undermening
av noanatur. Röken var ju det yttre tecknet på att det fanns
eld och livs i en stuga. Och man fick förr mera vårda sig
om att bevara glöden i stugans härd, då det ju inte var så
lätt att till nyes tända eld.4 Av försiktighetsskäl drog man
sig måhända ibland, helst gentemot en främling, att nämna
skorstensröken vid dess rätta namn?
'rådskit'. Här må dock framhållas, att f.l. lika väl kunde vara
stamform av ordet sv. no. rad fvn. rö f. (i no. äv. n. med
specialbet. 'jordbank, grusrygg), som med pluralform gen. synes
ingå i dal. ortn. Radaberg Mo Rä (Rådelbjtir Mo moränås!). Betydelsen vore dl,: 'han som sk ... r i rad — raddor, drivor'. Jag
finner f.ö. denna tolkning (med determinativet i objekts- eller adverbialfunktion) rimligare, då det tydligen även i detta fall är
fråga om en agentialbildning av a-stamstyp. Nomina agentis äro
rätt mycket använda för beteckning av vindföreteelser'. Jfr dal.
snesrusk o. snestork, barrskaka o. lövskaka; no. nasabit o. skogbjuge (regn som böjer trädens grenar); fvn. htisbrjötr, dynfari o.
gngfari osv.
1 Ordet rök brukades fornspråkligt även i överförda bem. 'eldstad,
härd, hushåll', men då det ändock alltjämt behållit sin huvudbetydelse, kan sagda förhållande näppeligen ha spelat någon roll.
2 Jfr älvdalsgåtan om spiselden — skorstenen — röken, enl.
Dybeck 2 s. 49 (utom övers.): Uksin inni, rumpa auti, tarmer
laungt aut i raise . . karmar(na) långt ute i småskogen'.
3 Eldens betydelse för det mänskliga livet i Norden framhäves
på ett vackert sätt i fvn. kenningen aldrnari livsuppeliållaren'
0721uspå); jfr Meissner KennSkald s. 9 102, Gering GlossLied
Edd5 s. G.
4 Jfr Troels-Lund DaglLivSekstAarh 2 s. 210 ff, CIDB 3 s. 280 ff.
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Fördomar betr. eldens angivande i olika situationer kunna
påvisas från skilda håll i Norden. I Mellansverige utbytte
man gärna ordet eld mot värme vid kolning, spec. rivning
av mila (Upl Vsm), eller annars mer allmänt av fruktan för
övertändning el. eldsvåda (Vrm Nk ögl).1 På Shetland använde fiskarne en hel del omskrivande benämningar för eld
och rök 2, troligen — såsom S. Solheim framhållit 3 — av
rädsla dels för missöden med i båten medförd eld och dels
för att elden själv eller röken därav skulle bli alltför kraftig
och förråda uppehållsplatsen. Även liver och estländare
begagnade noaord för på sjön eller på land brinnande eld.4
Och från Färöarna föreligger en notis, som speciellt gäller
rök: Å titirari skulu kir ikki nevna royk, men siga vesa(n) ella
hicsavesa(n) ella håsaskgggj.5 Idén att av varsamhetsskäl utbyta
språkets normala sakord mot nybildade eller andra redan förefintliga (indirekt angivande, partiellt kännetecknande osv.) är
säkerligen mycket gammal. Av de shetländska lönnbngna utgöras många av gamla norrena, poetiska ord.° Och man har
skäl förmoda, att en del av de från fornvästnordisk dikt kända
kenningarna för eld, sol, vind m.m.' ursprungligen ha varit
noanamn. För en grupp i dalmål brukliga, knappast hithöriga kenningliknande ordbildningar för väder- och vindföreteelser m.m. (antydd i not s. 10) skall jag redogöra i en
kommande artikel.
Avskildhet i förening med fattiga förhållanden har hos älvdalsbon framkallat en viss skygghet och försiktighet, och man
kan vänta sig att i hans språk finna fler noaord än i de syd1 Uppgifterna härom åtkommas lätt genom ULMA:s realregister,
avd. "Tala och signa".
Jakobsen E0 Shetl upptar bl.a.: birtek, brand, brenna, bud,
emek, fona, fugga, furin, hildin.
3 Nemningsfordomer ved fiske, s. 37.
4 Loorits TabuEstnFisch s. 57 63.
5 Solheim aa s. 38.
6 Påpekat av Solheim aa s. 37.
7 Jfr heiti-uppräkningarna i Snorres Edda, utgåva J6nsson s.
202 ff, samt kenningförteckningarna hos Meissner KennSkald, särsk.
s. 100 ff.

12

B. LINDÅN, DALSKA NAMN- OCH ORDSTUDIER 1: 1

ligare och öppnare dalabygdernas.' Snarast som noaord bör
man nog därför uppfatta inte bara glyx
glufs etc.) utan
också de i nabohärmen från So Mo uppträdande särbenämningarna glappret (— slappret): de senare utslag av en obe_
nägenhet att öppet ange fähuset (kreaturens härbärge) och
dess tillhörigheter. Av de båda orden synes det förra icke
alls vara upptecknat, det senare ej i sådan betydelse (DO),
väl beroende på att intetdera i senare tid begagnats i älvdalsmål. Glappret, obest. *glapper, torde emell. få tänkas
bildat på verbet dal. glapa — glappa 'glappa; äv. sladdra' (jfr
dal. glap glapp n. 'öppning, stort hål')2 med ändelse från
lider best. lidret — kontamination. Betr. slappret 3 jfr de i
viss mån synonyma verben di. slapa 'sladdra, vara slapp' och
slap(p)ra 'sladdra m.m.', vartill subst. neutr. slap(p)er 'skvaltig
anrättning, sladder m.m.' och smsn slap(p)erföre 'dåligt före,
t.ex. på våren då stenar töat fram' Bo.
Älvdalsmålets rikhaltiga förråd av särbenämningar för jaktdjur
(isynn. björn) framhålles i en komm. art. — Å andra sidan kan man
påvisa noaord för döda ting t.o.m. i en så öppenhjärtig bygd som
Leksand, vars beckoxe 'roddbåt med flera årpar, kyrkbåt' (Dybeck
1 s. 105, DHB 1945 s. 6) säkerligen är av detta slag.
2 Om dessa ord se TpEO s. 161 f., HgE0 s. 285 f.
3 Troligen ej ursprungligt i denna bemärkelse. Sammanblandning av orden har legat nära till hands på grund av motsvarande
basverbs delvis synonyma användning; jfr älvd.uttr. an gkchuer
o layer 'han pratar strunt' (DO).

Fjärgor, ett bygdbonamn av öknamnsnatur.
1 Dalmålsordboken befanns år 1944 föreligga en enstaka
notis från Mora rörande ett bygdbonamn fjärga: fiårga Ös,
öknamn på inbyggarna i Bergkarlås, Vattnäs och Risa med
betydelse ungefär av 'förarglig person'.' Själv kände jag
samma ord från Sollerön, där jag som pojke omkr. 1910-18
varit med om att skälla nusnäsynglingar för Yergor vid tillfällig sammanstötning med dem under skridskoåkning på Siljan.
Och jag beslöt, ehuru sent, pröva möjligheten att närmare
undersöka det egendomliga ordets användning och betydelse.
På Sollerön visade sig nu tbskcer 'grodor' vara den vanligare öknamnsmässiga beteckningen speciellt för nusnäsbor,
åtminstone hos yngre folk och i byar på öns västra (från
ÖM° bortvända) sida.2 Betr. fjärgo.r, mest känt av äldre och
medelålders, erhöllos ganska växlande uppgifter; somliga hade
liksom förf. hört namnet endast om nusnäsbor (vid beröring
på isen), men• enligt gamla utanmyrabor skulle det snarast
och särskilt ha gällt invånarna i Bergkarlås (jämte Risa by)
Mo, vilken bygd betecknades ss "själva fjärglandet". I Ryssa
by So-Mo sades bngn ha avsett Vattnäs, Bergkarlås och Risa,
vilkas språk man brukat kalla fjärgmedet, men inga andra
byar. Sommaren 1944 fick jag ej tillfälle till vidare efterforskningar, men under 1945 företogs en mera systematisk
utfrågning om namnet i byarna runt Siljåns norra del, fr.o.m.
Stumsnäs Rä t.o.m. Vika Mo. Resultatet blev följande.
i Uppt. L.L. 1923 ULMA 943; i källan anges även pl. fiarour.
— Vid kontroll våren 1947 hade intet nytt tillkommit på ordbokskorten.
° Bngn torde återspegla ett faunaförhållande, som utgör första
erfarenhet vid landstigning på Nusnässtranden.
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Ordet fjärga befanns helt okänt i Stumsnäs Rä, .ävenså i
Garsås Mo. I Nusnäs vidkändes det icke av tillfrågade infödda personer — märkvärdigt nog, måste man säga. En
från Sollerön ingift kvinna, som bott i byn omkr. 20 år,
menade sig dock ha hört ordet använt i bet. 'elakt fruntimmer'.1 I Färnäs förklarades med någon tvekan, att bärga -ur
var västbyggarnas i Mora gamla öknamn på östbyggarna.2
Förhållandet erkändes även i Noret och bekräftades med vissa
modifikationer i samtliga sedan besökta byar: Bonäs (utt.
fOtrga -ur), Kråkberg, Östnor, Morkarlby, Vinäs, 'sunda och
Vika (hierga -utr). I bygderna Mork—Vika uppgavs, att öknamnet ännu ibland kunde komma till användning. Det hade
förr hörts på sockenstämmor, i nattvardsskolan, när man råkades vid körning, på färdställen (ej sällan i samband med
slagsmål) osv. På tal om den geografiska omfattningen framkom uttrycket hargatmas Hetd 'fjärgornas land' (Bon) som beteckning för f. Östbygge fjärding. Uppfattningen om namnets
användbarhet befanns för övrigt i viss mån varierande: enligt
olika sagesmän i olika byar undantogos dels Ga-Nu-Fä-No (så i
CMo) och dels Be-Ri (så i Vika) eller kunde namnet begagnas
om alla morabyar öster om Norsälven. — Böjningen av ordet
var överallt densamma: svag fem., dalmålets typ f. IV a.
Min fältundersökning rör. bygdbonamnet fjärga -or och
dess huvudresultat har här av särskild orsak relaterats i
historisk-empirisk följd: den äger onekligen moment som belysa "traditionsupplösningen och dess konsekvenser", för att
tala med H. Geijer (jfr föreg. art.), och visar dessutom att
det ännu i våra dagar kan löna sig utmärkt väl försöka utfylla kunskapsluckor även i fråga om inbyggarnamn.3 Det
1 Sedermera har av en nusnäsbonde född 1874 erfarits, att äldre
bybor (bl.a. hans hustru) säga fjärga om 'långtråkig, pratsjuk perrlichn fieerga.
son' —
2 Medan de senares namn på västbyggarna (utom Soll) varit
rabockar.
3 Namnkategorien är utan tvivel alltför bristfälligt upptecknad
och undersökt också vad dalmålsområdet angår. På ULMA:s frågelista nr 33 "Folkminnen om bygder och orter samt deras invånare"
föreligga svar från blott ett fåtal övdal. bygder, och ortnamns-
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sagda får i den följande framställningen ytterligare bekräftelse.
De redan meddelade resultaten ge vid handen, atttärga
-or åtminstone partiellt förr utgjort särbenämning för invånarna
i Östbyggedelen av Mora sn (f. Östbygge fjärding, äldre Ö.
settung).1 Spridningen tyder på att bngn är av hög ålder,
trots frånvaron av skriftbelägg 2; men att den från början
avsett alla östbyggebyars befolkning, är ju icke så säkert.
Frågorna om namnets betydelse och ursprungliga syftning
(begreppsvidd) torde bäst diskuteras i ett sammanhang under
behörigt hänsynstagande till i olika delar av GMO framkomna
uppfattningar.
I So hörde jag fjärga associeras med adverbet rsv, fjärran,
näml. av personer som med namnet särskilt eller företrädesvis
avsågo folket i Bergkarlås-Risa. Denna högtbelägna bygd,
nära sammanhängande med Maggås 0, ter sig från Soll betydligt mera avlägsen än Färnäs-Nustäss, och under förutsättning att ifrågav. bruk av namnet varit primärt, skulle detta
väl kunna förstås som en g-avledning av adjektivet sv.di.
fjär 4 no. fjerr fvn. o. ösv. fjar 'fjärran'.5 Från fornvästnordisk poesi känna vi ett ord *fjarg (pl. fj9rg) med bet.
upptecknare (förf. inbegripen) ha icke alltid haft tanke på att
efterfråga inkolentbenämningar.
Om Mora sockens indelning i äldre tider se art. `Rattholmen
nedan.
2 Intet har påträffats i Db-serierna före 1711, men något kunde
tänkas stå att finna i sådant sockenmaterial (KyMo) som jag icke
genomgått.
3 Lokaluppfattningen återspeglas på sitt sätt av ett i So upptecknat gammalt uttryck, som använts i tal till barn: upp-å magås
å steg- å tunglce '(gå) upp på Maggås och stiga på månen'. _Maggås,
rättare Magås (utt. mbeis o.d. Mo So milgbs o.d. 0; skr. magåB
1539 Jb, Magån 1548 Db osv.) 'den — på avstånd, från nordväst
och väster, sett — magliknande åsen', betecknar krönet av den
höjdsträckning Ö Siljan, på vilken bebyggelsen Be-Ri-Mag ligger
4 1 dalmål föreligger adv. fjär i uttr. guer s fuer 'nära och
fjärran' Jä. Avlett av fjär är verbet fsv. fiärka (sik) -as 'avlägsna sig', öl. fjärka 'knalla i väg' (Lindroth OF 1 s. 229).
5 Betr. formförh ållan d en a se nedan.
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'gud'(?)1, som kan vara avlett av samma adjektiv.' Men förklaringen "känns" icke tillfredsställande, även om den begreppsutvidgning som man måste räkna med, inte vore alldeles orimlig.
Den vanligaste uppfattningen i Mo (särsk. CVMo) är emellertid, att öknamnet avser någonting i östbyggarnas sätt att
tala. Vid utfrågningen angavs ofta spontant en förment orsak,
vilken skulle förklara namnets innebörd; ex. "de språka så
roligt (särartat, svårförståeligt) östantill" Ös, "de (o: östbyggarna) äro litet djärva i munnen och envisa" Vi. Till en
person, som var ihållande frågvis på barnavis, brukade i Östnor sägas: du ska int toa so fjärgun . inte vara så fjärgig'.3
Man jämföre även översättningen av fjärga med 'förarglig
person' enligt äldre uppt. i DO (Mo : Ös). Överhuvud beskyllas östbyggarna från CVMo-håll för att vara förargligt
styva i munnen och stridiga till läggningen.4 I Färnäs uppgavs förklaringsvis ett verb fjärga bärga som brukligt i dialekten i bet. 'kälta, gnata, bråka onödigt'. Men då detta icke
kunde beläggas i någon av övriga besökta byar och — såvitt jag kunnat finna — är helt okänt utanför Mo 6, får det
väl tänkas uppkommet ur öknamnet (jfr uppgiften i Nu om
fjärga f. 'pratsjuk person' osv.) eller fattas som en rimbildning
till det i OvSi vanliga och även i Mo belagda synonyma tjärga
el. kärga
skärga kärka)6 'knarra, kälta, gräla' osv. influÄven i smsna fjarghtis och fjargvefr (= guåvefr, ett tyg).
Hos Egilsson-J6nsson ifrågasättes en primärbetydelse 'de levande', alltså med anknytning till fvn. fjQr 'liv'. Walde-Pokorny
ha icke upptagit ordet.
3 Brev J.R. 27/s 1946.
4 Då ordet fjärga i ett fall veterligen i CMo varit fäst som
öknamn vid en (längesedan avliden) enskild person från Vattnäs,
kan detta förmodas bero på att vederb. varit ansedd som en särskilt
god representant för sagda läggning — en 'fjärga framför andra'?
5 Om det icke likbetydande, sannolikt sekundära no.di. fjarga
(refl.) nisl. Ijörga se nedan.
6 Jfr sv.di. kärga 'ofta gräla, smågnata' (Rz s. 383 b), fvn.
Pjarka v. 'träta, strida' och f. 'träta, strid' (Hgs), nisl. kjergja
'tvärhet, trots' samt de troligen samhöriga sv. och no. dialektordgrupper som sammanställts ' av Torp (E0 s. 274) under kjergen
och kjerk adj. SAOB upptar kärga (av ovisst urspr.; i vissa trakter,
bygdemålsfärgat) 'käxa, kälta, gnata'.
2
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erad• av bygdbonamnet? 1 Det är icke så ovanligt, att man
inlägger nya, subjektiva meningar i gamla namn. Ifråga om
inbyggarnamn kan påpekas, hurusom öknamn, vilka grunda
sig på djurord och primärt åsyfta påfallande el. ovanlig förekomst, odling (tamhållning) eller hemsökelse av viss djurart.2,
med tiden gärna sekundärt tillmätas en personlig likhetsbetydelse, t. ex. då vinäsborna sägas ha fått bngn orrar -av
att de tala på ett "kväcklande" sätt, likt orrens läte (So).3
Och som exempel från ortnamnens område kan anföras, att
för de i klunga belägna bybngn Gränden grc'endce, dat. -d för
arna Backa, Sätra, Nittsjö, Västberg, Rovgärde och Glistjärna
(G103)— jfr sv.di. o. ösv. gränd f. 'grannelag, trakt' (Räls Upl
fsv. grond och fvn. grend f. 'grannskap o.d.' — i utomstående byar förklaras ha avseende på bygdens relativt små
och fattiga förhållanden.5
Då vi således icke ha något säkert språkligt stöd för de
på personliga drag anspelande förklaringar, som folkuppfattningen ger åt inkolentn. fjärga -or, nödgas vi försöka andra
möjligheter. Och först böra då andragas de likljudande ord
på g, som låta sig påvisas i nordiska folkmål. Bekant från
nynorska är ett adj. fietrug 'fyrig, frisk, rask, livfuld' 6, SOM
Vore fjärga f. en substantivering på verbet bärga :kälta'
(Mo : Fä) eller på ett fdal. adj. *fiä,rg- (med fj av Pj) 'knarrig, kältig'
motsvarande no. k jerk 'besvärlig, • tung att flytta', en möjlighet
som väl icke får helt lämnas obeaktad, så måste det betecknas
som egendomligt, att verbet fjärga nu i det stora hela är ersatt
av tjärga el. kärga kärka eller •att bygdbonamnet inte fått
former som *tjärgor el. *kärgor *kärkor (OM)!
2 Hit höra: Nusnäs toskar (se ovan), Vinäs orrar, Soll kvantar
'grisar', Gars vargar m.fl. inom GMO.
5 Själv har jag flera gånger vintertid vid färd Sollerön—Mora observerat, att orrar knoppätande suttit uppflugna i träden på Vinäslandet, något som annars sällan ses så nära bygd.
4 Rietz s. 210 b, UplOB, Vendell. Samma bet, föreligger i sinsn,
Framgränden By sn Dal, varom se Larsson BySnsHist s. 144 och
•
C. Lindberg i OUÅ 1946 s. 21.
Uppt. B.L. 1945 (SOA); jfr äv. FsMD 1: 8 s. 30. — Ordet
gränd är nu annars okänt i målet som appellativ.
6 Aasen s. 163.
2
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torde bero på sammangång av dels ett *fjprugr till fvn. fjr 'liv'
och dels ett *fkörugr till fjpör 'fjäder' (jfr di. fjödr—, fjörall
'spänstig') — det förra sannolikt grundord till verben nisl. fjörga
'uppliva' och no.di. fjarge se 'ta sig, komma sig'.1 Av ett ä.dal.
*fjärug motsvarande det förra av dessa adjektiv — och f.ö. även
av ett *fjädrug — med tänkbar bet. 'livlig' skulle namnet fjärga
-or måhända kunna vara uppkommets Det skulle då med
hänsyn till betydelsen ha kunnat passa in särskilt på nusnäsborna, som förefalla att vara av en livlig och energisk läggning parad med fysisk frodighets — Vidare ha vi att beakta ordgruppen svAli., dal, och ösv. fjär -a f. -e m. -e n.
fjärg -e m. -a f. 'genom fåror avdelat åkerstycke, åkerteg,
-rygg; avdelning av åker som skall besås, obesått fält el.
skog; avskuren del av rörvass el. äng; bar fläck i rågbrodden;
råk i isen; stycke trägolv i fähus' osv.4, no.di. fere In. 'lang
og smal strimmel land, jordryg; ordnet ra3kke af ting' 5 —
en ordgrupp som uppenbarligen återgår på en germ. stam
*ferh- *fel,avljudande till *furh- i rsv. fåra sv.di. får fortf vn. for ags. furh etc. (ie. *prk i lat. porca 'rygg mellan plogfåror), och som har motsvarigheter på samma avljudsstadium
(ie. *perk-) i orden arm. herk 'nyplöjt trädesland' resp. jr.
rech 'fåra'.° Till ett ord av denna grupp, närmast dal. fjär
-e, skulle inbyggarn. fjärga -or givetvis formellt sett kunna
vara avlett. Men med sådan etymologisk härledning skulle man
stanna i ovisshet om namnets ursprungliga och egentliga mening. Bergkarlåshöjden eller åssträckningen öster om Siljan kan
icke gärna, ens liknelsevis, ha betraktats som en åkerrygg e.d.;
jfr den ovan tolkade bngn Maggås Mag- för höjdens krön.
Om båda se TpEO s. 113.
Betr. diftongförhållandet vnord. jo jö: önord. jä (normalt) se
Hesselman OmljBrytn s. 62 ff., och jfr nedan art. "Mjärdings'mor . .". Betr. substantiveringsformen hos bygdbonamnet se nedan.
3 Meningarna härom kunna dock vara delade. Rasbiologen docent
B. Lundman säger sig icke ha fått samma uppfattning.
Rietz s. 143 a, SAOB fåra och fjärja; DO; Vendell, Wessman.
I dalmål ingår fjär f. (och fjtire m.) i smsn såfjär = så får,
så rand.
h, Rosa s. 157.
6 Jfr Walde-Pokorny 2 s. 47; TpEO s. 101 130, HqE0 s. 252.
2
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Riktigast tror jag, att fjärgor härledes ur ett annat i Siljansmålen faktiskt förefintligt substantiv, näml. fjära f. -e m.
'Strand etc.' = sv.di. fjära no. di. flora fvn. fjara L Detta ord
har av Falk-Torp och FIellquist förklarats ur ett *ferwön till roten
ie. *per 'avlägsen' och med ursprungsbet. 'det att havet fjärmar sig' 1, av Sahlgren däremot ur roten *per 'fara' med bet.
'plats utmed eller i vatten där man kan gå (vada) fram'.3
Ordet betyder i no.di. 'ebb, ebbstrand; strandbrädd, den lägsta
delen av stranden (i ebbtid torr men i flodtid under vatten);
äv. grund el. sandbank på sidan av älvarna'.3 För sv.di.
angivas betydelserna 'strand, stenig strand vid elfvar och
sjöar; strandbädd, sjöstrand' kl Vb Dal 4 ; 'strandbrädd, stenig
strand, sten- el. sandstrand' Vb, 'den av vågsvallet utsatta
kala strandremsan vid sjö el. å' Nb.6
I dalmål föreligga utanför G-MO:s Siljansbygd spridda notiser
öm användning av detta fjära -e. Sålunda: fjäru 'strand
som är översvämmad vid vårfloden, men som blir gräsbevuxen
och slås' Dju6, fjärö 'från stranden utskjutande undervattensgrund' NVe; app. smsn. sandfjära -fOro f. 'sandstrand (utmed Vanån), äv. sandfält', jfr sandfjäre -Yro m. 'liten sandås
(utmed vattendrag)' SVe; ortn. Sandfjäran -fgro sandstrand
vid Dryvistjärnen i Ö. Öje by Ma; fykt 'plage, sandstrand',
äv. i smsn Sandfjären -faren -fiara'n 'plage vid Torsmo' (Ska),
fykyx (Mag) O. I GMO:s Siljans- och Orsasjöbygd är samma
ord fjära, här f., brukligt med uttalsformerna fibla So VMo.
fOlut fy;rut CMo fyr,Gt fra Bon-Vå fara -o nom. -ut ack.
(Vallo) ber o.d. (NuGa) ÖMo.8 De i DO angivna betydelserna
1 Falk-Torp EW s. 227 fjwre, TpEO s. 112 f fjora; HqE0 Fjäre.
— Hos Walde-Pokorny är ordet icke upptaget.
2 NoB 27 s. 162 f.
3 Jfr Aasen s. 163.
4 Rietz s. 141 b. Jfr äv. SAOB F 697 (fjär el. fjäre).
Uppteckningar i SOA; återgivna av Sahlgren a.st.
6 DO. — Fonet. flierat, som ortnamn upptecknat (B. L. 1934,
SOA) för en strandslätt S Rältaåns utlopp i Osterdalälven, markerad å G96; alltså nmsv. Ajäran.
7 DO och SOA: uppteckningar av L. L., B. L., N. Hj. m.fl.
8 Uppteckningar i ULMA (:DO) och SOA av L. L., B. L. m.fl..
här återgivna med vissa justeringar. — Anmärkningar: Mest fram-
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variera något efter olika strandnatur på olika ställen, men
huvud- och grundbetydelsen är här uppenbarligen överallt:
'den del av sjöstranden som vid högvatten är översvämmad
men vid lågvatten ligger torr'.1 Där fjäran är stenig, vilket
vid Siljan merendels är förhållandet, menar man med ordet
'mellanrummet mellan grässvål och vattenrand'; man talar om
"lång fjära", när detta mellanrum är stort (So). Denna dalska
användning av ordet, vilken nära överensstämmer med de
norrländska och norska, synes icke omedelbart tala till förmån
för Sahlgrens etymologi? Men varje försök till förklaring ur
*per 'avlägsen' 3 blir onekligen på något sätt abstrakt, och
vid närmare eftertanke finner man den Sahlgrenska vinna i
sannolikhet.4
trädande i VMo är Vinäsfjäran -fierzu (Vi) låglänt, gräsbevuxen
strand i Vinäs. Vid Utmeland (SO ---Yvraden) finns ett strandänge
benämnt Fjäran fOrut -ugn. I Bonäs begagnas best. form fykyi:
fyArq -1,In som benämning på strandslogar i n. och s. Cnclan
av byn: Fjäran resp. Myrkarlfjäran, skr. Föran -föran 1847
RbBon; härtill smsna fjärgräs och fjärhö 'slags gräs som växer
i fjärsanden'. I Vattnäs märkes ortn. Råjdfjäran - fara strand
på Råudden mot Orsa. I Färnäs tycks ordet fjära numera vara
helt obrukligt, i Noret föråldrat och sällan använt.
Om ordet i 0 och Mo skulle kunna sägas betyda 'långgrund
strand' (LvD6 1 s. 302 — äv. DO), så beror det på att fjäran på
vederb. ställen har svag lutning.
2 Betr. strandförhållandena vid Siljan—Orsasjön märkes: Här
lämpar sig fjäran endast undantagsvis som farväg; den är mestadels tungsam att gå (än grovstenig — så övervägande vid Siljan,'
än sankt sandig — så sträckvis vid Orsasjön), och där väg finns
längs vattnen, är den i regel lagd ovanför fjäran, ej på denna.
Vidare får erinras om att vid flod (vår- och ibl. höst-) står fjäran
under vatten även vid insjöarna — den är då obefintlig; och
vadning längs stranden förekommer endast undantagsvis vid badning o. fiske.
3 Man kunde föreslå formuleringen: 'remsa av sjö- eller åbäcken,
från vilken vattnet vid ebb resp. torrtid är borta'.
4 1 en urnordisk tid, när landsvägar och även skogsstigar saknades, torde farbarhet (i bem. 'gång-') överhuvud ha kunnat anses
mera kännetecknande för kalstränderna vid sjöar och vattendrag
än i våra dagar.
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Nu förhåller det sig så, att den bäst utbildade och renaste
sammanhängande fjäran vid Siljan är att finna på sjöns östra
sida. I Nusnäs har man sommartid och även om vintern en
lång (bred) stenfjära. Denna bys invånare, som i större utsträckning än andra siljansbor ägna sig åt fiske i sjön 1, ha
också mer än några grannbor anledning att tala om sin
fjära el. sten fjära (stafgru stfflar4).2 Även i Vattnäs och
Garsås får man rätt ofta höra fjäran resp. sten fjäran sbårti
2 omnämnas. Det öknamnsartade bygdbonamnet fjiirga
-or kan därför mycket väl fattas som en avledning av tjära
'strand' med betydelsen 'de som bo på fjäran eller den mera
fjärbeton.ade sidan om Siljan och Mora-delen av Orsasjön (och
som tala så mycket om sin fjära)'.3 Benämningen passar
med denna tolkning in isynnerhet på nusnäs- och vattnäsbor
men även på övriga strandbelägna Östbyggebyar:4 Färnäs,
Noret och Garsås — se 0-103 (eller här nedan fig. 3) GkSV-SO;
och om man så betänker, att Risa och Bergkarlås höra mycket
nära ihop med Vattnäs, förstår man också att dessas invånare
kunnat bli delaktiga av densamma.3 Om färnäs- och norbyggarna samt garsåskarlarna i viss mån undgått detta, torde
förhållandet för Fä-No delvis bero på dessas mera omedelI Man ser ofta om högsommaren hela rader av nusnäsbåtar med
segel på Siljan. Fiskeintresset i ()Mo är säkerligen också gammalt.
Arosenius omtalar, ArMo s. 76, att byarna Nusnäs, Färnäs och
Noret liksom Garsås jämte snickeriarbeten m.m.. sysselsätta sig med
fiske, "hvaraf isynnerhet Nusnäs drager vinst genom försäljning".
2 Med någon ändring av vokalkvantiteterna kan denna sms i
Nu-Ga betonas på flera olika sätt. DO och uppt. B. L. 1945.
3 Att talet spelat in, är ganska troligt, då språkvanor tydligen
utgöra ett av de drag som först uppmärksammas och lättast bli
föremål för åtlöje och härm grannbyggar emellan. Också finnas
inkolentnamn, som direkt anspela på språkegenheter. Ex. en orsafalla 'orsakarl' (: di. falla 'far), torilar 'leksandskarlar' eg. väl
'småtorar (med högljutt men ihåligt språk)' — jfr tilltalsuttrycket

"toril, toril — leksandskall — jenn s_prultjin gumse!" SO.
4 För Nusnäs del kan en jämförelse med särnamnet toskar vara
på sin plats, då nog däri torde inläggas en bibetydelse av ungefitt
'strandhoppare'?
5 Här må dock erinras om det partiella undantagandet i VMo
just av Be-Ri; se ovan s. 14.
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bara grannskap till Morastrand och socknens centrum och för
Gra på det avlägsna läget, som medförde att västbyggarna
relativt sällan kommo i beröring med dem.' Den begränsning
av öknamnets användning till att avse blott eller företrädesvis
inbyggarna i Bergkarlås-Risa, vilken kommit till synes i Utanmyra by So, får måhända sättas i samband med den omständigheten att jämte Färnäs Bergkarlås är den av Mora Östbyggebyar, som ligger mest synligt till. Den motsvarar då
den i Bengtsarvet-Häradsarvet vanliga uppfattningen, att öknamnet avsett endast Nusnäs invånare — som bo närmast
mittemot.2 För övrigt kunna de växlande uppgifterna om
namnets bru.kbarhet i viss mån bero på tillfrågade personers
olika erfarenheter och individuella uppfattningar i en tid,
som kännetecknas av hastig traditionsupplösning.
Så återstår frågan om förståelsen av namnets formella sida.
Föreligger i ordet en gammal direkt avledning med g 3, eller
är det förmedlat av ett adj. Wärug med bet. 'fjäran tillhörig,
fjärbetonad; som talar om sin fjära'? För den senare eventualiteten jämför bildningen av släktskapsorden fvn. feågar o.
mceågur fsv. ~har o. mopghor 'fader och son, moder och
dotter' (eg. substantiverade adjektiv på urn. -if- med bet.
'fadern resp. modern tillhörig14 ävensom av orden rsv. fradga
ä.n.sv. fradga och stadga fm stapge fvn. staågi m. (substantiverade adjektiv på -ig -ug).5 Flertalsformen skulle också
kunna förstås som helt enkelt best. form pl. av ifrågasatta
adjektiv. I soll- och moramål säges gamblor -ur för 'de gamla,
En bidragande orsak kan ju också ha varit, att man för garsåsborna tillika hade särnamnet vargar.
2 I So : Be—Ut har jag hört smsn nökosnesficergor begagnas.
Men bestämningen häri behöver ej nödvändigt tillmätas särskiljande
betydelse; smsn kan lika väl förstås på annat sätt (: f. 1. förtydligande pleonasm eller e. 1. affektionellt substitut för -karlar etc.).
3 Med g () primärbildade äro några denominativa nordiska ord
ss fvn. adj. fyglgr 'talrik' och subst. brgr 'galt' (< *baru5a), vidare fvn. h9rgr fsv. hargher 'stenaltare' (: har 'stengrund') och
väl även det ovan anförda fvn. fjarg 'gud' (: fial.). Jfr Torp
Ordavl. § 39.
4 Se särsk. Hellquist i ANF 7 s. 5, Olson App. § 17: 1.
5 Se HqSOBL s. xxvi och Olson App. § 67: 2 a (s. 416).
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gamlingarna' osv., i So märkes vnm. Fisklosor nmsv. -lösarna
'de fisklösa tjärnarna'.i Böjningen som svagt femininum med
entalsform på -a skulle i så fall vara att förklara som en analogisk utbyggnad på grundval av den vanligaste formen, vilken
i uttalet sammanfaller med pl. på -or -ur av svaga feminina
substantiv. Då det emellertid är ovisst, om adjektivböjningen
med best. pl. på -or -ur är särdeles gammal och något förmedlande adj. *fjärug icke kunnat beläggas, synes det motiverat att i första hand räkna med en direkt substantivisk
g-avledning. Jämför i så fall även bildningen med k hos inbyggarnamnet fsv. neer(i)kiar ncerkior 'närkingar, eg. Närbor', gut. närkar 'iv. i När sn' till ett ord (< germ. *nariael. *nariö-) med bet. 'smal landtunga', varom se HqE0 art.
Närke m. cit. litt., H. G ustavson i OUÅ 1938 s. 6 f samt
V. Jansson i ANF 54 s. 320 f.2
Sammanfattningsvis skulle jag kunna ange min mening och erfarenhet om fjärga -or på följande sätt. Ehuru
hittills inte belagt i skrift, torde ordet utgöra ett av Siljanstraktens äldsta inbyggarnamu av öknamnsnatur.3 'Mest tilltalande tolkning av detsamma erhålles genom att fatta det
som avlett med g-suffix av tjära 'strand' och med betydelsen
'fjärborna, de som bo på den mera fjärbetonade sidan av
Siljan-Orsasjön och som tala så mycket om sin fjära'. Det
kan förmodas tidigast ha gällt de mest utpräglat strandsituerade av Mora Östbyggesettungs byar, särsk. Nusnäs och Vatt
näs, men sedan fått sin brukbarhet utvidgad och kommit att
bli ett gemensamt öknamn på invånarna i sagda bygdelag;
jfr uttrycken själva fjärglandet och fjärgomes land (det förra
i Detta i överensstämmelse med förhållandet att på hela området Mora— Ore feminina best. pluralformer användas även i maskulin och neutral betydelse; se LvDG 2 s. 147.
2 Jansson har närmare berört avledningsförhållandet men konstaterar avsaknad av kända paralleller.
3 Att nordiska ortboöknamn kunna ha mycket åldriga anor, är
framhållet av både språkmän och folklorister; se ULMA Frl 33
s. 1-3 m. åber. litt.
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nyttjat om en viss del av bygden, det senare om hela bygden).
Antingen har användningen i yngre tid åter begränsats, så
att vissa byar av olika anledningar blivit uteslutna (FärnäsNoret på grund av närheten till Mora strand, Garsås och
Risa-Bergkarlås på grund av mera avlägset läge), eller också
har namnets ursprungliga snävare giltighet i viss mån på olika
håll bevarats ända till våra dagar. Nu råder dock delvis
(även hos äldre personer) osäkerhet om namnets syftning och
delvis (särskilt hos yngre) fullkomlig okunnighet om dess
existens.

Fig. 2. Parti av Tjäran vid Nusnäs med båthus och fiskebodar.
Foto G. Nilsson 1947.
Andra bilder av stranden i samma trakt finnas hos FsMD 1: 5 s. 130 f.

Vättnäs "Vattnäs", ett bynamn.
Vid Orsasjön belägna, nordvä,stligaste byn i förr s.k. Östbygge fjärding av Mora sn benämnes numera officiellt Vattnäs:
vectncts—vdtnces.la Genuint uttalas namnet emellertid:la veetnies el.
neits Va detnds o.d. ÖMo wiet- wåt- o.d. CVMo ib yat- Bon
Vå Qat- 0. Skrift: Joghan j wettelöt3 j mora sokn 1528 GFR
(Johan i Wettelösa . . DD avskr.) 2 ; wettenet3 1539, Vetthena
1546 Jb; Wetenääs 1551 DD; Vettenes 1550 51 66 3, Wetenes
1562, väte- wäte- wette- (— veten-) Wättenäs 1569 4, Watunäs 1571, Vettunäs 1574, Wettennes 1588, Vettenäs 1595, Wettenäs 1606 Jb; wette- watunäs 1606, wätnes 1613 Db; Wattenääs 1636 39 63 Jb; wattunääs 1638 Db; Watnääs 1676
Ls (-näs Lk), Wattnääsby 1720 Ls; Wattnäs 1713 Jb; Wattnäs
(pagus) 1729-30 ToSil, Vattnceset (litus) 1730 Sil; Wattnäs
1757 itu, 1749.89 (V-) 1825 Jb; Wattnäs fl. g., Wättnäs Byallmänning 1843 RbVa; Vattnäs ArMo, G103, KbMo 1931,
SOF. Ht: vättnäs(e) m. = vättnäskarl 'inbyggare i Vattnäs by'.3
Skrivrtingar med a-vokal (Watu- Wattu- Watte-) uppträda,
som man ser, redan på 15- och 1600-talen, och småningom
slopas även förledens ändelsevokal (Wat- 1676) med påföljande
stabilisering av tt (Watt- 1713). Den moderna stavningen har
således relativt gammal hävd. Så mycket märkligare är det
då, att i folkmålet alltjämt bevarats ett uttal — visserligen
Uppt. B.L. (SOA). Ib Jfr di. skr. Wettnes 1893 Öhn — bil. 13.
Skrivn. 49 (-lösa) beror väl här på felläsning och etymologiserande ändring.
3 Pers GPM har för 1550 formen Vettnes.
4 Pers har delvis olika former, äv. Wåtenäs.
5 En till förledsbetydelsen okänd bng wålncesmtir, skr. Wattnäs- — Wat(t)nusmyr(a) -n 1845 RbSeLå, odlad f. slogmyr i Selja
by Mo, synes näppeligen kunna ha något direkt etymologiskt samband med byn. Vättnäs "Vattnäs".
la
2
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med fallen mellanvokal och förlängt t — men dock med stamvokalen ce, som av textbeläggen otvetydigt utvisas vara den
ursprungliga. Det kan således genast med bestämdhet sägas
ifrån, att bynamnets förled icke kan utgå från Vatu- (dvs. i
OvSi normal kompositionsform av ordet vatten — se 2: 2 B
Vattubäcken) utan förutsätter en bildning med i-haltig formans. Formen Wåte- hos Pers beror på felläsning (en viss
otydlighet i Jb), och den enstaka skrivningen Vettu- 1574
Jb är ingenting att bygga på.
Enligt min uppfattning föreligga två möjligheter att förstå
bynamnet Vättnäs.
För några av gamla Moraområdets större sjöar kan man
notera det märkliga och abnorma förhållandet, att vattnen
sakna namn av primär art. Detta gäller Kättbosjön. Mo-Ve,
Nässjön Ä, Oxbergssjön Mo och Orsasjön Mo-Vå-O. I samtliga fallen är det brukliga namnets determinativ ett nutida
bebyggelsenamn. För Keittbosjön, som har namn av Klittbo
by f. fäbodställe, tycks på ett osäkert undantag när — varom
se komm. art. "Havsgatan" — inte finnas spår av någon äldre
benämning; och dock är sjön den största på området mellan Venjanssjön och Siljan. Beträffande Oxbergssjön så
komm. art. "Noabenämningar:
Oxberg".
För • Nässjön,
vars nuv. namn hänför sig till _Näsets by Ä, känner man två
med varandra rimmande äldre bngr: Ymsken (ä. skr. ÖnskHimsk-) ?Hemsk- och Lymsken Lömsk,' Orsasjön, som väl
har sitt nutida namn (genuint Orssjön) närmast av bygden
Orsa och indirekt (ev. genom förmedling av ett inbyggarnamn
fdal. *Qurösar el. -isar) av Orms mynning fdal. *Qurös 2, får nog
antagas en gång ha burit någon annan, mer direkt kännetecknande bng. Siljans namn (urspr. å-bildning) är säkerligen av urnordisk ålder liksom Venjanssjöns (jan-avledning),
och Orsasjön bör väl som benämningsobjekt tänkas ha kommit
åtminstone i tredje om icke andra rummet av områdets vatten.
1 Måhända är endera av noanatur? Beträffande rimförhållandet
jfr glappret (s, slappret) = lidret Ä, ovan art. ". . Glyx".
2 Ej med Noreen VSpr 3 s: 96 (BogOM s. 69, HqE0 s. 737) ett
fsv. *örOse.
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Bynamnet Vättnäs kunde förmodas innehålla den tänkta
primärbenämningen på Orsasjön. Byn är ju från Mora-synpunkt den enda vid sagda sjö på östra sidan och näset det
mest framträdande inom Mo på samma sida; jfr fig. 3. Sjönamnet skulle i så fall ha varit f dal. *Vceti -(e)nn -ja-nn =sv.
best.*Vättje-n, jan-bildning på stammen i vatten och med betydelse
antingen 'hemvattnet' (jfr sv. sjön. Vättern) eller också 'vattenmottagaren (dvs, för orans och Våmåns flöden)', i så fall
givet från Orsabygdens synpunkt. Siljans namn, y. fdal.
'Sylghir, betyder antagligen, såsom i 2: 2 A visas, '(stor)sväljaren, sjön som mottar och rymmer mycket vatten'.1 Här
bör kanske understrykas, att ia-stammar normalt uppvisa smsform på -s i gamla sekundärbngr 2 (ex. Siljesdalarna fnord.
Gimsbärke fdal.
Sylghs- för *Sy1ghis-3, 111älsåker fsv.
fdal.
Opplimis-)
—
se
närmare
3: 2, och jaGimis-, Plinsberg
bildning kan därför icke ansättas betr. Vättnäs. En jan-stam
kunde däremot mycket väl tänkas ingå, näml. med formen
gen. *Vcetja-, varav genom synkopering sedan Vceti- > Veti- (skr.
Wete- Väte- o.d. 1500-talet).4
Jag har velat framhålla denna tolkningsmöjlighet som ett
alternativ. Men ett annat och — efter vad jag menar —
bättre finnes, näml. att i bynamnets förled se en inbyggarbeteckning fdal. *vcetir 5 el. *vcetjar m. pl., ja-avledning på stammen i vatten, ingående med genitivform: *votja- nmsv. *vättje-.
Betydelsen skulle ha varit: 'vattuborna, de som bygga (på
i Även om man som utgångsform ponerar urn. *SuiyiaR (till svagstadiet av v. svälja — jfr fvn. sylgr 'slurk' sv.di. svulg 'munfull'
samt sv. sjön. Sajen och Soijen HqSS 1 s. 610 563 f) hellre än
*Sveljian (jfr fvn. svelgr 'strömvirvel, slukhals') > ä.fdal. *Svi/Or,
torde betydelsen kunna förmodas ha varit ungefär densamma.
2 Jfr HqSS 2 s. 9 ff.
3 Efter fornsvensk skriftpraxis normaliserade former; jfr den
epexegetiska bngn y.fsv. silghis sjö
sylghesye vidim. 1456) 2 g.
i brevet av 1442 DD 1 s. 96 (resp. 98) — orig. här bil. 3.
Om utvecklingen av fdal. ie i ord av denna typ se LvDG- 1
s. 120 f.
5 Med ändelse av västnordisk typ; jfr särsk. Aasen NoGramm
s. 136 259, G. geliiitte i MM 1918 s. 115 ff, B. Flesselman i NTU
7 s. 129.
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näset) ute i vattnet'. Om nordiska inbyggarnamn av ia-typ se
E. Wessens sammanställning i Fskr Liden 1932 (NoB 20) s. 83 f
och vidare mitt kommande arbete "Typer av österdalska
inbyggarnamn".1 Jag räknar således för bynamnet Vättnäs
med en utgångsform *Vcetjances, snarast med betydelsen
'vattubornas näs'. Sammansättningen, med ett terrängbetecknande ord som efterled, är kanske så tillvida förvånande
som den alltjämt tycks ha haft användning huvudsakligen som bebyggelsenamn.2 Man kunde ju snarare ha väntat sig en sms på -by liksom i fallen Illorkarlby och Säljkarlbyn (dialektal variantbng för Selja by) Mo. Emellertid
får man betänka, att socknen har tre andra bynamn på -näs
i grannskapet (Färneis och Nusnäs på samma sida och i samma
f. settung, Bonäs mitt emot) samt att den koncentrerade bebyggelsen. på ett framträdande litet näs i detta fall är ganska
egenartad. Bngn kan f.ö. jämföras med Bergkarlås by Mo
(:fdal. inkolentn. *birkekarlar) 'björkbornas ås' 3, med t Henemarken ledbornas mark' (äldre bygdnamn) Rä 4 och med den
icke ovanliga typen Näsbyggenäset stora näset i Siljansnäs sn
f. Näsbygge fjärding av GLE (naturnamn av "återgångstyp").5
1 I vissa dalska ortnamn på Hen- och En- innehålles möjligen
(med B. Hesselman NTU 7 s. 129) ett fdal. *hedhnir 'hedborna',
men här kan också föreligga gen. pl. av en an-typ *höåe. Gammal
an-avledning av ett med i- (j-) suffix bildat ord utgör otvivelaktigt fallet rinfa - fyr 'rönnäsbo -r' Le (uppt. B. L. 1934 SOA)

fdal. *-ncesi (ack. - ja) *-ncesjar.

2 När Siljeström s. 24 bland näs vid Orsasjön nämner Vattnceset,
torde detta vara en nykonstruktion på bynamnet liksom Kumbelnceset vid samma sjö (Vå), Stumsnceset vid Siljan (Rä) m.m.
3 Icke (med E. Wessån, G. Hallström m.fl.) till en på fsv.
stadsn. Birka bildad folkbeteckning.
4 Den skrivaretymologiska formen Hedmarken, som också finnes
belagd för fallet ifråga (se förf. i NoB 22 s. 149), svarar semologiskt-metodiskt mot den för di. Vättnäs officiellt brukliga ombildningen "Vattnäs".
5 Benämnandet av boplatsen efter inbyggarna är en gammal och
mycket anlitad princip. Den har sin tillämpning också i de inom
övD och särsk. Mo så vanliga namnen på -hol 'mindre höjd' med
en personboteckning (person- > gårdsnamn).. som förled; ex. Bogg - ,
Hass- , Kånå-, Lim- , Skeri- , Syss- o. Asenhol Mo — av vilka
några nämnas redan i 1500-talets jordeböcker.
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Och naturligtvis kan namnet i viss mån även ha begagnats
som naturbeteckning, isynnerhet från sjösidan.'
Behandlingen av ändelsefonemet hos ja-stammar 2 (och »stammar) i förledsställning, med fdal. gen. pl. -ja eller stamf orm, är betr. såväl ortnamn som vanliga ord inte alldeles
enhetlig eller konsekvent inom OvSi. Ofta kvarstår ännu
j-ljudet, sonantiserat. Ex. Berihol (skr. berge- 1596, Beri1692, Bärie- 1693 Db; Bäri- 1748 Lf) bydel Mo — till bär n.;
bäregröt 'blandning av bärmos och gröt' och netiteln 'kantrep
på nät' Or 8; Skeni gårdsn. Mo (Skerie 1617 Db)4 -- till skär
n.; Säljesjön sä4- vid Sälen fäb. So.° I talspråksord åynes
det dock vara vanligare, att även i-ljudet fallit; ex. bermos
So Mo, netteln 0 So Ve, stjyrgras 'tätört': di. skör n. 'tätmjölk'
So Vå etc.° Och exempel på samma utveckling finnas även
bland ortnamn: Se,lbäck (att. sa- — sål-; skr. Seli- 1569, Selie1570, Sällie- 1571 Jb)", Skörbäck
r- — möjligen ung bildning So, Skärberg skr- (Skäriberget Gk103NV) Mo s och
1 Jfr not 2 s..28. I hembyn kallas landtungan ifråga för Näsudden, medan en gård. längst ut på densamma benämnes Näset.

Jag erinrar mig endast neutrala ja-stamsord.
Jfr LvDG 2 s. 33 137.
Obs., att gårdsnamnen ha en användning, som funktionellt mot:svarar förled i sammansättning! Gårdsn. Skeni ingår f.ö. även i
ortnamn; ex. Skerihol (så 1846 RbDiv men numera som bag på
Mora folkhögskola skrivet "Skeriol"), gammal gårdsplats i Utmeland Mo — jfr not 5 s. 28.
Fäbodnamnet, som i likn, form finns på flera ställen inom
-GMO, böjes som best. fem. sg. (jö-stam): s4k} dat.. sav, ; jfr även
Spjotset dat. -seln NVe. Möjligen får man dock räkna med ett forndalskt n. pl. scel 'fäbodar, fäbodställe'; böjningsförändringen beror då
på formsammanfall i nom, och ack. Om ordet se nu f.ö. Sahlgren
i OUÅ 1947 s. 9 f, Hedblom "säter" s. 9 ff.
I åtskilliga fall kan det dock härvidlag givetvis vara fråga om
nybildning.
'n
7 Jfr även olika former av inbyggarnamnet sälj(e)karl : sa}kål
'delägare i Sälen fäb.' So, sakål 'inbyggare i Se1ja
'
8 Jfr äv. Skerstamp f. vadmalsstamp i Hemulån Mo, vari Skerifolk ägt del. Uppt. B. L. (S0Å) liksom för övriga här anförda
lokalitetsnamn.
fl
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Skärsjön Skår- So.' Till dessa fall hör nu också Vattnets. En
form Vetenäs, som på sin tid torde ha uttalats *weti- (wejti-),
var emellertid — såsom redan ovan antytts -- bruklig in på
1500-talet. Att i här fallit relativt tidigt, får kanske sättas
i samband med den inträdda förlängningen av t-ljudet.
Normalt för området är, att enkelt t även efter urspr. kort
vokal kvarstår °förlängt såväl slutljudande som intervokaliskt. 2a
Förlängning av gammal kort stavelse drabbar nämligen i enstaviga ordformer i regel vokalen och uteblir helt eller halvt
hos tvåstaviga.2a I förledsställning bevaras kortstavigheten
överhuvud bättre hos både en- och tvåstaviga former, vilka
därvid vanligen uppbära s.k. jämviktsakcent.2 a Som ortnamnsrepresentant för den förra typen kan anföras Dretmyr dristdrit- dr- drig2b fl.st. OvSi. Men rätt många exempel finnas
på att enstaviga ord i sådan anv. få konsonanten förlängd; se
LvDG 1 s. 62 f. I vissa, isynn. nordliga delar av G1310 möta
också ortnamnsfall med i förledsställning förlängt t samt med
därav betingad grav akcentuering 3: ex. Dryttvik drkt- Vå —
f. 1. utan tvivel eg. Dret- 4, Glottkälla -n gköt- Mo : Go — såvida till glåt glott n. vnm. Glot fl.st. Vilt-) 'vattenparti som
ej fryser' 5, ?matsdk (för väntat *måt-) Matsäl fäb. NVe — ifall
till mat m. (med syftning på att kornet i dessa fäbodar
brukade gå bra till på grund av det höga läget).6 Ett exempel på samma företeelse utgör nog också bynamnet Vattnas.
Liksom i Dryilvik m.fl. kan ett visst inflytande av följande
konsonant (här n) ha bidragit till att utverka övg. (här Vel(i)>Vcettnes). Det förtjänar omtalas, att i en del av motsv. bygder det enkla ordet vatten uttalas med (framför n) förlängt t
1 Jfr skrivn. skmriasio 1435, skmri- 1480, Skär- 1513 DD för

Skärsjö by Tu.
Jfr LvDG 1 s. 61 f 67 f.
b Jfr äv. LvDG 2 s. 96.
Uppt. B.L. 1933-39 SOA.
4 Vok. y beror på labialisering av i genom följande v-ljud. Jfr
f.ö. 2: 2 A.
5 Jfr ovsi. glotte m. 'vasslelager på tätmjölk o.d.', vanligt i
best. formen glotk (Levander LivÄlv s. 32, DO)< Iglöti-nn?
6 Här ingår väl dock snarare någon (som gårdsnamn brukad)
form av mansn. Maffias. Fäbodn. skrevs Mattissääl 1663 Jb.'
2a
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liksom i rsv.1: wattn Ä V å Mo : Bon-Ös Go-Ox (vattn Nu) kv.
0 mot annars vanligt watn vatn.2
Anmärkningsvis bör kanske sägas ifrån, att för byn. Vättnäs naturförhållandena icke ge anledning ansätta något av
vatten avlett terrängbetecknande substantiv med bet. 'mindre
vattensamling, sankmark' e.d. Ett sådant subst. föreligger
annars i .gut. vät (vet) f. 'grund, täml. utbredd, vanl. uttorkande vattensamling', vilket även ingår i ortnamn såsom
Väte sn Gotl.s Gustavson uppfattar det som "bildat på roten
i vatn", och säkerligen ha vi här att göra med en i-avledning av detta ord: "wat-jö; jfr rungut. westr : hwetium dat.pl.,
trol. = nuv. Västerväte by i Väte sn. Inom dalmålsområdet
finnas däremot — med undantag för de på adj. våt bildade
rsv. väta f. och väta sv.v. samt vätska f. — endast osäkra
spår av något ord på vät- tillhörande samma etymologiska
grupp som app. vatten. Att höjdnamn som Väten (Gk96SV)
v&lsn el. Järnkarlväten berg vid gränsen Jä-Nås och Vätarna
(? bättre: Väten) veeton högsta toppen av Kvarnberget Ma 4
sannolikt innehålla appellativet sv.di. vätte — vite fvn. viti
(till verbet veta germ. witan) i bet. 'vårdkase', har redan framhållits av I. Mo&er 5 ; och ytterligare ett antal samhöriga bngr
ha senare påvisats av P. Enval1.6 Ett tvetydigare fall utgör
i Jfr LvDG 1 s. 75 och 2 s. 95.
2 Men i smsr alltid ivatu- vatu- !
Gustavson Gutam. 1 s. 60; GotlOB s. 1206.
Uppt. B.L. 1931 resp. N.Hj. 1932 SOA ; jfr äv. Envall i DHB
1946 s. 49 79 f.
5 NamnOrdgStud s. 85.
6 DHB 1946 s. 46 ff. — Att med Envall an s. 49 förklara även
byn. "Vattnas" ur ordet vätte, näml. genom folketymologisk ombildning, förbjudes särskilt av dialektuttalet vätt- (man hade väntat *vitaev. > *vitt- ), vilket hos E. icke ens anförts. Och hans sammankoppling av bynamnet med markn. Karlseinget, vars förled skulle
vara ett dalskt kar/ = vårdkarl 'vårdkase' (i formen kall belagt
från Jä), är säkerligen lika felaktigt. Karls- är nog här, liksom
även i Karlsmyren och Karlstjärne -arna Mo, ett äldre gårdsnamn. Att övdal. lokalitetsnamn på Kar/ - Karls- (utt. kal- kals- )
överhuvud skulle åsyfta gamla vårdkasplatser, finner jag lika osannolikt som att elementet Vål- : app. vål m. i OvSi skulle vara.=
Yard- : vard(e) m.; också för namn på Kall- är möjligheten svag.
I Envalls ifrågav. uppsats finnas f.ö. indragna åtskilliga ortnamn,
som enligt min uppfattning icke bort föras till vårdkasens bety3

4
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i smsna Stor- och Lillväten —vaden (Storvärten G102
GkS0), utt. -wc'etlj -wc'erk dat. -am, myrar i NVe. Såvida
formen -värt- beror på assimilatoriskt inskott av r (i smsn
Stor-), vilket icke är omöjligt', eller på hyperdialektism (jfr
di. wöt för 'vårt', gtid för 'gård' osv. LvDG 2 s. 8277), kunde
här föreligga en bildning på adj. våt: antingen en direkt
namnbildning *Väte-n eller ett i best. form som nainiaelement
nyttjat app. väte m. (ia- el. ian-avledning, i senare alternativet med sekundärt stark böjning) ev. rsv. väta f. (iön-avl.,
i så fall med movering) — jfr Vätan yeettf, våtlänt område i
Väsa Ä, och Vätorna 9ktor, dyåker i Slättberg 0, benämningar
som morfologiskt sammanfalla med böjningsformer av sistnämnda ord. Jfr emellertid även no.di. veta (vtu vutu etc.)
'hulning i jorden, lang fordypning med fugtig grund, fugtig
eng i na3rheten av fjosene' 2, vilket ord är kortstavigt (av
**wetön) och sålunda bildat på samma med vatten avljudande
rotstadium som det ovan till jämförelse andragna sv. sjön.
Vättern fsv. Velur Vcetor (varom se HgE0 o. där cit. litt.).
I alla händelser kan bildningen -väten Ve endast vara avlägset besläktad med f.l. i byn. Vättnäs Mo.
Antagandet att byn. Vättnäs innehåller antingen en inbygga,rbeteckning av mycket ålderdomlig typ eller också (mindre
troligt) en gammal primärbenämning för Orsasjön, rimmar sig
clelsegrupp och icke förtjäna de tecken för "kallar och vettar",
som givits dem på E:s karta över Dalarnas vårdkasar. För "Valtnäs" har E. inte heller kunnat styrka sin mening med någon
tradition, och tecknet nr 44 på sagda karta bör . (liksom 43 och 47
m.fl.) utgå. Jfr mitt påpekande nedan art. "Rattholmen . .".
1 Företeelsen skulle innebära ett medsläpande och upprepande
av postvokalisk kons. från förled till efterled. Jfr det visserligen
icke fullt analoga men minst lika egendomliga fallet utt. iand ymåsti
(Mo : Bon) för vnm. Andjusen Vå (urspr. troligen *Annar 15yvrusiör nmsv. Andra Dyversjön — se närmare 2: 2 A) med anteciperande inskott av j efter stamvokalen till partiell likhet med (den
sekundära) diftongen dj hos efterleden. Jfr även bortdissimilai de nedan s. 67 not 2 o. text
tionen av postvokalisk kons. (r,
berörda namnformerna Legranlis < *Lergrav- och Haglingberg <

'Halgren- (e.d.).
TpEO s. 860, jfr Aasen s. 926.
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mycket väl med det faktum att byn på grund av situationsoch jordmånsförhållanden m.m. måste antagas vara en av Mora
sockens allra äldsta bebyggelser. Den tillhör också en trakt
(området kring Orsasjöns förbindelse med Siljan), vilken utgör ett av Dalarnas båda största fornfyndscentra.4 Från Lissön
vid Vattnäs eller den något nordligare s.k. "Krigsmansholmen" — rättare Kristmansö — inom Orsa härrör ett av de
mera uppmärksammade dalafynden, daterat till äldre vendeltid (600-talet) och möjligen ett gravfynd.3 Och enligt Eskil
Olssons förteckning i VästmFornmÅrsskr 1917 s. 46 äro icke
mindre än fyra bronsåldersföremål hittade vid Vattnäs by.3
Maximiålder för övredalska bebyggelsenamn.

Beträffande både Veitintis och åtskilliga i det följande behandlade övdal. ortnamn kunde det vara av intresse försöka
ange en "terminus ante civem non" för dessas uppkomst.
Frånvaron av gravfynd i området från s.k. förromersk tid
(c:a 600 f. Kr.—Kr. f.) får väl uppfattas som tecken på att om
en bofast befolkning funnits i Dalarna redan under sten- och
bronsåldern (c:a 3000-600 f. Kr.), vilket är antagligt 4, denna
icke har kunnat genomhärda klimatförsämringens tid.5 De
äldsta gravfynd, som ange bondebosättning (från tiden omkr.
300?-500 e. Kr.), ha påträffats i landskapets nedre delar;
1 Jag hänvisar särskilt till D. Trotzigs uppsats "Den yngre
järnåldern i Dalarna", DHB 1936, där s. 134 intagits en karta över
fördelningen av kända grav- och lösfynd inom landskapet Dalarne.
Jfr även G. Hallströms karta i Fornv. 1945 s. 105.
2 G. Hallström Den tidigaste järnåldern i Dalarna, DHB 1931,
s. 91 f; Trotzig aa s. 103.
3 Jfr Hanna Rydh i STRDal 1922 s. 15 och Gerda Boöthius Dalabönderna genom tiderna, DalPolBonderör s. 8.
Se E. Olssons framställning (om stenåldern) i Ymer 1917, H.
Rydhs i STRDal 1922 s. 13 ff och NordFam3 bd 5 sp. 347 f
(1926), G. Boöthius' aa s. 7 f samt i DHB 1946 s. 152.
5 Bristen på fynd från sagda tid, vilken icke gäller enbart Dalarna utan även Norrland, Nordnorge och Finland, har av somliga
forskare förklarats på annat sätt — se Hallström i DHB 1931
s. 29. Vanligen antar man dock, att dessa områden varit avfolkade
under nederbördsperioden.

3
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längre upp finnas motsvarigheter först från vikingatid, särskilt 900- och 1000-talen. Men på grund av spridda lösfynd räkna arkeologerna med möjligheten, att större delen
av Dalarnas slättområden redan under tiden 500-800 varit
fast befolkade.' För Övre Dalarnas vidkommande får man
särskilt notera fynden från Orsa, Mora (talrikast) och Järna.2
Det bör också framhållas som mer än sannolikt, att de rika
storbondegravarna vid Kråkberg ,Mo, Oljonsbyn. 0, Bengtsarvet-Utanmyra So och Tunsta Al icke representera första
början av dessa bebyggelsers historia utan tvärtom förutsätta
en längre tids besuttenhet — men naturligtvis med jordbruket
kombinerat med andra näringsfång (jakt, fiske, järnhantering,
handel).5 Uppkomsten av de äldsta övredalska habitationerna
bör man således kunna förlägga till tiden omkr. 500-900
e.Kr.4 Terminus ante qvem non för bebyggelsenamnen i ÖvD
Jfr Trotzig aa s. 104 f; Hallström En skandinavisk gränsbygd
under yngre järnålder, Fornv. 1945, s. 106 110; Bogthius aa s. 9.
a Se Hallström TidJärnåld s. 88 ff, Trotzig aa s. 103 f.
3 Jfr Hallström TidJärnåld s. 97 f, Boöthius aa s. 9 ff.
4 Frågan om de gåtfulla, från järnålder bevarade s k. "skogsrösena" och deras förhållande till (övre) Dalarnas bolbygder må
här beröras med några ord. På grund av omständigheter, som
Hallström i ovan anf. arbeten framhållit, förefaller det icke så
troligt, att sagda. fornlämningar skulle härröra från ett på fyndplatserna boende folk. H. finner rimligast antaga, att vi i dessa
äga spår av en från sydligare landsdelar eller landskap utgången
säsongbetonad fångstverksamhet, vilken samtidigt utgjort en förberedelse för den från samma håll småningom uppträngande permanentbosättningen (SkandGränsb s. 113). Den eventualiteten, att
rösgravarna skulle ha åstadkommits av en på närliggande slättområden redan bosatt befolkning, tycks — av kronologiska skäl?
— icke av någon ha blivit ifrågasatt. Tidsskillnaderna mellan
rösenas ålder och de äldre jordbruksbygdernas äro väl dock knappast stora nog att direkt förbjuda ett dylikt antagande. Enligt
Hallströms framställning i SkandGränsb s. 106 ff skulle flertalet
skogsgravar vara att datera till århundradena närmast före vikingatid, och betr. jordbruksbygderna ha vi ju som sagt också äldre
fynd än vikingagravarna! Arkeologen medger f.ö. själv, att skogsgravarnas torftiga gods är svårdaterbart — något som också gäller
de norrländska motsvarigheterna. Skulle det då vara otänkbart,
att rösena vid t.ex. Oresjön, Venjanssjön och Van anlagts av resp.
Orsa-, Mora- (: Vika-) och Järna- (: Skålö-) karlar, som där begravt
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skulld bli omkr. 500 e.Kr., mot för södra Dalarna omkr. 300
e.Kr.? 1
förolyckade fångstkamrater under de tidigare förkristna århundradena, innan det blev sed att föra avlidna hem till bygden för begravning i dennas jord? För de relativt sena gravarna vid Horrmundsjön kunde väl Limabor antagas vara upphovsmän, osv. Vad
beträffar manspillan under uppehållen vid skogssjöarna, behöver
den ju inte ha varit större än en på 10-20 år för att under några
århundraden ha kunnat ge det största antal rösen som på någon
plats anträffats. Språkforskaren kan i denna fråga göra ett påpekande: berörda skogstrakter (mest sjöstränder) kännetecknas av
vissa ålderdomliga och märkliga ortnamn, enstaka eller grupperade.
Som exempel kunna anföras två flertaligt förekommande grupper:
Tors-namn (Torsntis -beryet -mo) vid sjöarna Van, Kättbosjön och
Oresjön — namn från heden tid, se komm. art. "Vångsgärde .
Vindförnäs --berg (nu Vindfru-, Vimfer-, Vifarnes- o.d.) vid
Venjanssjön, Järna-Gensen, Oresjön och Amungen — ovanligt konstruerade smsr, för vilka får hänvisas till en komm. art. Sådana
namntyper förutsätta obruten tradering ' från mycket gammal tid,
vilket innebär att ifrågavarande trakter på ett tidigt stadium måste
ha tillhört den bofasta slättbefolkningens intressesfärer. Betr.
Vanåns namnsystem får man räkna med, att sjönamnen Vanjan
(sekundärt — se 2: 2 A) och Van (primärt — se 2: 2 C) uppkommit
i urnordisk tid, det senare sannolikt under något av skogsröseperiodens första århundraden. Van, eg. Vanen, betyder utan tvivel
'sjön som man är van med; den förtrogna, ev. den hemvana' — jfr
Hemsjön fl. st., Hemulån Mo, Unnån 0 (trol. fdal.*Un-n, till fsv. fvn.
una 'trivas, vara tillfreds') 'den förtrogna o. hemtrevna', o.d. Samma
namn (Vansen, Vansjö -n) förekommer i yngre upplagor flerstädes
i uppsvenska fäbodtrakter och liknande "gamla intresseområden".
Medan Venjanssjön av ålder utgjort Vikabornas Mo förnämsta fiskevatten (varom mera i följ. art.), har Van av Skålöborna Jä utnyttjats även som rikt givande malmkälla (: sjömalm — jfr sockennamnet Järna, berört i komm. art. "Myrmalmstäktens avspegling..")
och dess omgivningar som storartade jakt- och fäbodmarker (ortn.:
Lämåsen — till sv.di. itimm 'flakgiller', Rälgvallen — till gårdsn.
Rälg i Skålö, se komm. art. "Bälgen . .", osv.).
Frågan om skogsrösenas härkomst beröres ytterligare något i
komm. art. "Noabenämningar: . . Oxberg".
Med en sådan åldersdifferens stämmer det märkliga förhållandet, att äkta sta-namn synas helt saknas inom det förra området
men förekomma i vissa av Dalabergslagens kärnbygder (åtminstone Hed Ske Pol By?) — jfr nedan art. "Månsta och Tunsta
m. m.". Bildningen av detta slags namn var av allt att döma
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Tillkomsten av by- och inbyggarnamn förutsätter gtvetvis
förefintligheten av flera bebyggelser på begränsat avstånd
från varandra; säkerligen har också ett flertal sådana funnits
i Moratrakten redan före vikingatiden. För ifrågavarande
namnkategorier behöver man däremot inte antaga något beroende av sockenbildning. Emellertid vågar man nog räkna
med, att Dalarnas huvudsocknar konstituerat sig redan i
heden tid; inom OvD åtminstone Mora, Orsa, Rättvik, Leksand,
G-agnef, Malung, Nås; men sannolikt flera.' Rätt snart torde
nämligen de enskilda småbebyggelsernas befolkning ha erfarit
behov av sammanslutning: uppslutning kring en kärnbygd
där gemensamma angelägenheter kunde dryftas, tings- och
kultförrättningar äga rum.2 Med sockenbildningen följde också
fastställande av sockenrågångar samt reglering av bygdegränserna; om dithörande frågor se närmast följande artikel.
modern i Mellansverige under yngre järnålder eller omkring folkvandringstidens början (jfr särsk. framställningar av J. Sahlgren i
NoB 9 s. 155 ff, 18 s. 138 och 19 s. 138, Franzén Vikb. s. 37 f,
Ståhle -inge s. 580 f) men hann komma ur mod på de par hundra
år som skilja de ifrågavarande områdenas bebyggelseålder.
i Av nyss angivna socknar nämnas de flesta redan i diplom från
åren 1318-25; se DB 1 s. 10 fl o. SD 3 passim. Malung omtalas
som bekant redan 1177 i Sverresagan kap. 11 (konung Sverres
resa Vrm—Dal—Härj), samtidigt som "Järnbäraland" — ännu
hedniskt — uppgives lyda under Sveakonungen. Av visst intresse
för frågan om Dalabygdernas ställning under medeltid är upplysningen i biskop Wilhelm av Sabinas brev från Skenninge 1248. att
Västerdalarna då var distrikt ("regio") under Aros biskopsdöme
("dicecesis arusiensis") — BD 1 s. 2; ävensom den passus i isländska sagan Grettis Åsmundarsonar (1300-t.), där en man säger
sig vera cettaör ör Svipia ör Sylgsdplum 'härstamma från Siljesdalarna i Sverige' — ett namn som nog icke med Boer i Altnord
Sagabibl s. 122 bör uppfattas såsom påhittat.
2 Kyrksocknar ha vi för ÖvD:s vidkommande att räkna med
fr.o.m. 1200-talet. Åtm. Mora och Leksands kyrkor ha anor från
detta århundrade; att Rättvik skulle ha fått sin första k. redan
omkr. 1030 vid Olof Haraldssons tåg genom bygden, såsom sägnen
förmäler (ÖDFN s. 133), är däremot knappast troligt. Jfr passim
ÖDFN, Sveriges kyrkor: Dalarne bd 1 (ex. för Le s. 40), Amark
Dalarnes kyrkklockor (ex. för Nås s. 213), FsMD (ex. för Mora
1: 5 s. 107 f).

Rattholmen — och några synpunkter på settungsindelningen i gamla Mora socken.
Rattholme -n är namn på en liten ö i Siljans norra del, ca
1600 m. N Sollerön. Uttal: rettöm -an So rettyiirm -cen VMo 1,
raftöknacen (åtm. Ös) CMo 1 raftarn -ten (åtm. FäNu) ÖM° 1.
råthökmen r. Skrift: rattaholm 1440 DD (orig. KySo — här
bil. 2); Rattholm 1720 renov. Liz; Ratta holmen Rattholmen
1767-8 KySo Lk (Tillaai kartor o. protokoll); Ratholmen ArSo;
Rattholmen G103 GkSV.
Under förutsättning att namnet varit endast 150-200 år
gammalt och att uttalsvarianten raft- berott på yngre ombildning, skulle .Rattholme -n väl ha kunnat härledas ur sjöfartstermen nsv. ratt m. 'styrhjul'.8 Saklig motivering hade kunnat
sökas i det faktum att man på de större, rattförsedda båtarna
förr verkligen betjänat sig av holmen som riktpunkt vid färd
från Storsiljan och Sollerön mot Mora v.v., åtminstone på ett
visst avstånd. Ångbåtstrafiken på Siljan började vid 1800-talets
mitt med hjulångaren "Prins August" och har sedan 1879
varit reguljär; och segelskutor ha alltsedan 1700- och in på
1900-talet ombesörjt frakt av kol, järn, tegel m.m.4 Ordet
ratt (inlån = da. rat, av mit. rat 'hjul') är i• denna form och
användning s belagt i svenskan från 1800-talets början (Rosvall 1803-4) 6 och kan väl tänkas ha varit i bruk något
Uppt. B.L. 1933-45 (SOA).
Knappast rett-; jfr uppt. A.N. 1917 ULMA 376: 3.
3 OgNSO ratt I: 1.
4 Jfr Gösta Boöthius i DHT 1922 s. 117 f.
•
5 Jfr det identiska fsv. radh ä.nsv. råd n. (i rådbråka).
HqE0, HqS0Å.0 s. 154 615. Det arbete av (F. C.) Roswall,
som Hellquist åberopar, är tydligen "Försök till hjelpreda för ny-

r•cl, 4b,u,

Rot):aqen
Gnu. Wo

Fig. 3. Avsnitt av G 103: centrala delar av Moraområdet med två av förf.
rekonstruerade, från Äsenhol utgående f. settungsgränser approximativt
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tidigare. Men härledning ur detta ord förbjudes av vårt holmnamns betydligt högre ålder. Ett hinder utgör också uttalsformen
raft-, vilken näppeligen får avfärdas som en ung ombildning.
Rattholmens namn var tydligen gammalt redan år 1440,
då det i dombrevet ang. Ryssa fiske (se bil. 2) första gången uppträder i skrift. Holmen anges där näml. som råmärke
i en tidigare syngången och beedigad gräns mellan "solbyggia
sextunghe" och "wikakarla" av Mora socken: "först är rattaholm grvffuahar sundzholm rydssaholm rydssa raasten . .".
Gränsen ifråga har i vår tid såsom rågång mellan Sollerö och
Mora socknar 1 vid flera tillfällen varit föremål för revidering
just på grundval av brevet från 1440 2, vars uppgifter i huvudsak alltjämt ha sin giltighet.3
Vid Rattholmen bryter sig den nutida gränsen mellan sagda
socknar, i det att från samma holme utgår råsträckningen åt
sydost mellan Sollerön och Östbyggedelen (f. Östbygge fjärding, tidigare settung) . av Mora sn. Även denna rågå'ngsdel
torde återgå på en urgammal gräns mellan två settungar av
Mora sn: Sollbygge och Östbygge. Ehuru förhållandet icke
framgår av något bevarat dokument, är man också berättigad
antaga, att en tredje gränslinje mellan forna settungar av
samma socken utgått från Rattholmen, näml. i nordnordvästlig
riktning mellan Strandbygge (Vika) och Östbygge settungar.
Var denna rågång utmynnat, kan man sluta sig till av ett
dombrev från 1550, vilket gäller syn av gränsen mellan Vika
och Morkarla settungar: 4 "Först började de j Klubbeledt, der
ligger enn Rune steen. östhan Mora kyrkia j Österhool, der är
ände rådth, sedhan wester uut in till jtt rå kallas j Askebeck
begynnare i skeppsmanövern". Och något äldre belägg har ännu
(1947) icke blivit känt, efter vad jag erfarit genom förfrågan hos
SAOB:s redaktion.
1 Om fortsättningen av den gamla bygdegränsen västerut över
Kättbosjön mot Malung se komm. art. "Havsgatan och Jwdzby".
2 Senast 1930, då vid rågångssammanträde för laga skiftet å
Vika och Vinäs byars skifteslag i Mora socken originalbrevet företeddes av sollbornas ombud — enligt distriktslantmätarens anteckning å en med originalbrevet bilagd översättning (efter DD) i KySo.
3 Jfr GPS: S. Nettelbladt Socknen och dess grannar, s. 168.
4 Textcitatet här lätt normaliserat.
angivna. På föräta sträckan kunde rålinjen Morkarla : Strandbygge delvis
(näml. åtminstone för t Askebäck sten) ha dragits omkr. 1,5 mm. nordvästligare, motsvarande omkr. 150 m. i terrängen. — Om en här icke angiven
men näranog bevislig tredje (förmodligen rätlinig) settungsgräns från Asnhol, d.ä, norrut till Långötångsharn el. Långö tånge i Orsasjön, se s. 54 not 2.
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steen, j Kwernehol steen, j Lyuusmyro, j Sprellenääs, j Önskens hell, j Botesäng ..". Brevets råmärkesramsa (se bil. 6)
är i ombildad lydelse ännu idag känd av allmogen i trakten,
och de flesta av dess namn kunna identifieras eller lokalbestämmas, bl. a. just de fyra första här återgivna. Klubbeledt, nnasv. *Klubbledetl, var sannolikt namn på platsen för
ett f. gärdsgårdsled av gammal typ (di. klubbled)2 , som då
fanns eller som funnits vid nuv. Kristineberg.3 Möjligen har
Klubbholmen (G103 ArMo, Klubbholm -en 1845-47 RbLisMork
UtmIsVinDiv, Kluppeholmen 1634 Db), en holme i Siljan strax
SSV Tingsnäs udde, sitt namn av detta rämärke.4 Österhool
(rättare Östen-) motsvarar en gammal folklig bng för Kristinebergshöjden, Äsenhol (KbMo 1931) ksi- el. Äsenhol4backen (med
felaktig etymologisering skrivet Östnors- ArMo m. fl.) ,s• Äsmyrsbacken (efter Äsmyr <*Äsn-5, slogmyr Ö höjden), vilken väl
utgår från fdal. *Oystcein- 6 en form av mansn. fsv. Osten nsv.
1 Betr. stavningen -ledt må upplysas,• att brevets utställare häradsdomaren Jöns Pedersson från Sundborn (om vilken se Linden
Domböcker s. 41 f) ej sällan skriver dt även för rent artikel-t el.
-tt; ex. Oredt 3 ggr 1545 49 (men Orett 1548) DbJP f. 31r o.
151r-v (resp. 270v). Att -/ecit här skulle stå för -iet (apokoperad
form av di. Vete n. 'synsträcka, rakt älv- el. vägstycke' liksom i
byn. Långlet — se komm. art.), är mindre troligt. Bngn skulle väl
i så fall ha avsett en passage förbi Klubbholmen (se fig. 3) och
varit sekundär i förh. t. detta önamn; jfr nedan.
-lider belagt
2 Enligt DO betyder klubbled n., i formerna - ii
från Orsa: 'gärdsgårdsled (flyttbart vinterled), bestående av en på
marken liggande klubb och i denna inborrade, stående gårdsstörar'. Själv har jag (1946) upptecknat samma ord i Mo:Fä med
utt.
3 Ett gärdsgårdsled som råpunkt är inte märkligare än t. ex.
tGarbergs ladutäcka 'kantbrädet på ett ladutak vid G-arberg fäb.'
i en yngre upplaga av samma bygdegräns Mo, eller t Solbergs
: Le: Bju socknar 1613
stuguljure (: di. /jure 'Ijusglugg') i rå
(se bil. 10).
Ifall självständigt, skulle namnet väl kunna avse holmens otympliga form; jfr di. klubb m. 'klumpigt föremål'.
5 Med n bortfallet i trekonsonantism.
6 Antingen urspr. *-stceinar, gen. på -ar i analogi med namntyp
- björnar (nu di. - bjen -ben i gårds- o. ortnamn) etc., eller också
äkta smsform av i dal. (och värml.) gårdsnamn rätt vanlig art —
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Östen, liksom ägon. Äsenarv och naturn. Äsenberg Mo.' Askebeck sten var en råsten vid nu s. k. Hassbäck, litet vdr till
Saxviken (spec. Hassvik — se 2: 2 A) numera inom Morastrands samhälle 2 ; och Kwernehol steen bör ha varit ett liknande märke vid nu s. k. Kvarnholarna kuAnMer -a (Qvarnhol -en 1846 RbLi-Mork), i sen tid bebyggt höjdparti VV
Utmeland, SO Kox.3 Med Lyuusmyro torde ha avsetts nuv.
SelLomsmyren G103 (Lomsrnyran 1743 Lk, nu utt.
bäcks och med Botesäng nu s. k. Boss- el. Botsänget vid en
större krök av Bossån (se 2: 2C).5 Det är sålunda rimligt
tänka sig, att råsträckningen mellan Strandbygge (Vika) och
Östbygge settungar gått från Rattholmen till Äsenhol och då
rätlinigt förbi Prästholmarna på östra sidan — en merendels
ideell rågång med fri sikt mellan ändpunkterna 6; se rekonstruktionen fig. 3.
jfr t. ex. Jerkgård o. Örjangård So, Mårtenän get Mo So: gårdsn.
Ark, Örjan resp. Mårten; Jonfolk, Erikfolk o. d. Älvdals hd
Vrm (SOV 14 s. 19).
1 I de senare fallen har f.l. sannolikt sekundär anv. som gårdsnamn. Se närmare komm. art. "Betydelsegrupper av arv-namn i
gamla Moraområdet", och jfr s. 28 not 5.
2 Stenen stod ännu för omkr. 60 år sedan kvar vid kanten av
Hassbäck nära nu s. k. Stora Starbo, enligt upplysning förmedlad
av redaktör Hj. Leonardsson i Mora.
3 Höjdnamnet är ett vägstyckenamn, som anger färdmålet: kvarnarna i Hemulån. Dit gick av gammalt väg från Utmeland över
ifrågavarande hotar, s. k. Kvännolsgatu (uppt. B. L. 1945).
4 Ett Loms- kan i häradsdomarens eller hans skrivares koncept
ha varit så fasonerat (med 5 staplar), att det tett sig som *Liuus- ,
vars "i" sedan vid renskrivningen utbytts mot y.
5 Enl. uppt. av förf. 1933 i Mork. skall i s. k. Tad(u)hagen, f.
sloge söder om S. Selbäck, finnas ett röse med hög visare, vars
betydelse nu ingen känner. Detta synes passa in på "Botes äng".
6 Antagandet stämmer dels med Arosenii uppgift (ArMo s. 20),
att "Tvär- och Prestholmarne" tillhöra Vinäs byamän, och dels
med det faktum att såsom framgår av SSkNo (1848) Norets by vid
storskiftet (1843) fick västgräns fastställd från östsidan av Tingsnäs
udde åt nordnordväst över Tingsnäsåkern och Broåkern uppemot
trakten av forna Säbbenboda by tätt förbi Kristineberg och således
förr ägt hela näset (med Asmyr och Gödslan — jfr s. 54 not 2)
ONO Asnhol, nu inkorporerat med Morastrand.

42

B. LIND 'EN, DALSKA NAMN- OCH ORDSTUDIER I: 1

Variantuttalet raft- för Rattholmens namn, vilket synes vara
det allmänna i CÖMo, kan mycket väl tänkas återgå på en
gammal biform till 'det officiellt vedertagna ratt-, beroende på
en växling ft tt. Med ovan gjorda antaganden om forna
settungsgränserna inom Mora socken ser jag då goda möjligheter att förstå bngn Raft- Rattholme -n.
Alternativ 1. Förleden kan vara ursprungligt *Rapta- (el.
*Raptar-): till ordet f vn. raptr m. 'stock, taksparre' no. raft m. f.
'läkt, tunn stock, stång; sparre, takbjälke in.
(rsv. o.) sv.di. raft
in. 'stång använd vid takläggning, taksparre; lång käpp, tjockt
spö' jämte utbildningarna ösv. rafta f. och no.da.sv.di. rafte 111.
med samma el. närliggande betydelser.' Detta ord är från dalmålsområdet känt med formerna raft (raft Vå Tra raft Mo 0)
ratt (rat So G-ag rat Li) m. (Gag Li) f. (OvSi Tra) samt
rafte (retpta k raftet Vå rea 0 Al råftce Or räft8 Bo raffla
Dju) m.2 Betydelserna äro, för raft — ratt: 1) 'takstol, -sparre'
Mo Vå So Gag, 2) = vagnsraft Tra, 3) 'del av ramverket till
harv' 0; för rafte: 'takstol, -sparre; takved som ligger tvärt
över åsarna'.2 Ordet raft ingår i några skandinaviska ortnamn: no. Raften gd vid en vik av Raftsundet i Hadsel hd
(skr. i Rapta— Raftasundum 1400)", Raftenes o. Rafteset i
Here hd", Raftsitnd i Vesteraalen samt Raftesiden S Varangerfjorden"; sv. Raftan vdr genom Raftsjön råft- på gränsen Gåxsjö : Föllinge snr (Gn60 GnkV)4, Raftö (G51) ö o. gd
i Tanums sn Gbg-Boh, Raftamåla gd i Urshults sn Krb,
Raftasten gdr i Borrby sia och Raftehögsholmen (GlIcB 117
s. 35) f. ättehög i Nöbbelövs sn Krist. I de norska namnen
har stammen antagits syfta antingen på täkt av raptvibrs 'sparrSe Fritzner, Aasen, Feilberg; ÖgNSO 5 sp. 502, Rietz s. 520,
Vendell. — Om ordets släktskaper (närmast: ags. rcefter m. eng.
rafter 'taksparre' mit. raffel- raehter. m. 'ds') se TpEO s. 509
och HqE0 s. 810 Samt Walde-Pokorny 2 s. 370.
2 DO. — För So står här med grov beteckn. rått, pl. rettteir.
Sa NG 16 s. 357. ib NG 13 s. 44 f.
S e Fritzner 3 s. 37.
4 Ht: Raftkeilen by i Gåxsjö; jfr Lindberg "köl" s. 97 o. passim.
5 Jfr fvn. smsn raptviktrhggg ii. 'hogster av stokkar tul raftar'
(Hgs).
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virke' la eller på sund av smal o. rak (stångliknande) skapnad ib
eller på fjällformation» I fallet sv. Raftamåla har bet.,
knappast riktigt, menats vara 'mätstång'.a För de sydsvenska.
naturnamnen synes bem. 'stång' i någon viss mening sannolik.s För det jämtländska systemet, vari sjönamnet kan vara
primärt, bör motivet ha legat i någon anordning för utmärkande av socken- eller ägogränser. Liknande anv. i ortnamn
visa som bekant flera ord för 'stång': rå (se HqE0), stav,
stång.' Rattholmen GMO är bevuxen med tall, men liten som
den är, har trädklungan uppenbarligen inte kunnat spela någon roll som virketags; och ifall subst. rcift här ingår, måste
det från början ha avsett en gränsmärkesanordning: kanske
tre stänger i raftstorlek uppsatta på kalhuggen holme26 Denna
förklaring förutsätter en redan medeltida sporadisk övergång
-pt>tt i ä. fdal. *rapt-. Sådan övg. är, utom just hos raft,
uppvisad hos ett fåtal (mest trycksvagt brukade) ord — se
LvDG 2 s. 72; men spridningen (So Gag ti) gör det icke
otroligt, att företeelsen kan vara gammal. Det faktum, att
formen Ratt- i holmnamnet blivit enarådande i skrift, skulle
kunna sammanhänga med att holmen ligger Sollerön närmast
och att namnet genom dombrevet 1440 fått tidig officiell hävd.
Förklaringen med urspr. *Rapta- är väl sålunda i det närmaste tillfredsställande. Emellertid finner jag även en annan
möjlighet värd att framhållas som ett alternativ.
Alternativ 2. Vårt holmnamns förled skulle kunna förstås
som ett ursprungligt *Rätta el. -åtta, gen. pl. av en sms
fdal. *r ätt el. -ätt (-it) nmsv. *rå-ätt f., bildat av rå fsv. rå
ätt)
fvn. rå n. 'limes' samt ordet rsv. ätt fsv. et fvn. cett
Så Fritzner a. st., Rygh NG- 13 a. s. Il Så Rygh NG 16 a. s.
Så Qvigstad — Olsen NG 18 s. 43 f.
2 ödeen StudSmålBebh s. 198 f.
3 En stång med monumentalt syfte kan ha funnits uppsatt på
'Raftehög(en).
Betr. Stång- se särsk. Lindqvist BSO 1 s. 321 ff. Jfr däremot A. Eile i SOÅ 1930-31 s. 39 ff.
5 Dalska virketagsnamn behandlas i komm. art. "Stavahed .".
6 Ett *Raptar- (till raft fem., med tidig genusövergång — ordet har i fvn. a-stamsböjning) skulle ha åsyftat en enstaka stång.
la
le
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f. och med betydelsen 'sektorliknande landskapsavsnitt, bildat
av från viss punkt divergerande rågångar'. Ordet ätt etc.
(av *aihti-, avi. av verbet fvn. eiga 'äga' etc.) har ju visserligen som enkelt främst betydelsen 'släkt, släktled, stam, ätt',
varav i no. di. även 'art, slags; spor eller mwrke af en vis
ting'.1 Men från ursprungsbetydelsen 'ägande, egendom' (jfr
got. aihts 'Eigentum', flit. éht 'Eigentum, Babe, Besitz m.
ags. &ht 'possessions, property, lands; äv. possession, power')
har därjämte utvecklats sidobet:na no. di. 'kant, side, himmelegn', fvn. 'väderstreck, oktant el. kvadrant av horisonten'.
Dessa betydelser framträda i smsna fvn. app. norårdtt —
norår(.§)cett 'norr, nordkanten', suårcett 'söder', vestrcett 'väster'
och Caustrcitt 2
austrcett 'öster, östkanten' samt den som allmännare beteckning för de fyra kardinalväderstrecken (kvadranter av horisonten) brukade hpfuådtt— -ett. Nära besläktad är väl den i no. gårdn. Gangnat utt. gångnatt (Romsdalen),
enl. K. Rygh 'den Gaard, man har lige imod, ligeoverfor': till
gagn- 'emot, i motsatt riktning av'.4 Ytterligare större el. mindre
förskjutningar visa de norska bemärkelserna 'veir fra en vis kant,
en vis tilstand i luften som nwrmest beroer paa vindens retning', vilka tillkomma smsr ss nord- (nor-), vester- o. austercett,
nordan- o. sunnancett (utt. nora- synnacegt), uveders- o. godvederscett 5; ävensom de allmännare no. di. veercett vceroott
'veirlig, kant hvorfra veiret (vinden) kommer', sv. di. värväderakt 'väderlek; väderstreck, vind' (Små Up1). 7a Jfr därtill med biform på -a även smsna fvn. veårcitta 'väderlek'
samt sv. di. väreitta ,,-åta 'ds' (Ja Vrm Dals)7b, vilka väl sna1 Aasen s. 957 a.
2 Denna form ligger till grund för no. gårdn. Austraatt och
Ostraat; se NG 10 s. 171 resp. 14 s. 53, Bucht i NoB 33 s. 109 ff.
3 För de mellanliggande strecken (oktanterna) begagnades i fvn.
bngna landnorår o. landsuår, litnorår o. åtsuår n. motsvarande
nno. nord - o. sudaust etc. I nyisländskan förekomma däremot
samma typer som i dalmål: vestnoråur (dal. väst-nord) 'nordväst'
osv.
4 NG 13 s. 372.
5 Aasen s. 957 a.
6 Vidsteen och Ross.
7' Rietz s. 825 b; Sv Lm 1912 s. 55 (dal7 a Rietz s. 825 b.
boord från 1600-talets slut, utg. av J. Sahlgren).
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rast innehålla den till suffix halvvägs nedsjunkna svaga ordformen fvn. -åtta fsv. -atta (: fsv. fgut. atta 'äga, egendom,
tillhörighet').1 Den nyss andragna väderbetecknande ordgruppens samhörighet med fvn. tett ,. ätt (urspr. *ffi gen. tittar) fsv.
tel har klargjorts av E. Liden, som även berört den däri tillsyneskomna konsonantväxlingen kt ,, t1.2 Med mera oviss och
kanske varierande primärsyftning synes ordet ätt etc. slutligen ingå i flera svenska ortnamn: Stöllet och Tönnet Vrm;
Himmeta Vsm; Gangnet, Hörnett, Viat o. viätt, äv. Sollefteå
(skr. solatum 1344, Mita sockn 1494, Solleth Sålette Solett
osv. 1500-t., Såletha 1646, Soleftheå 1663) Ång.8 Bucht vill
för dessa ortnamn ansätta bet. '(någons) äga, bosättning, gård'
el. 'plats, ställe; trakt'.4 För uppkomsten av bet. 'himmelegn,
väderstreck' har man räknat med ett mellanstadium 'trakt'.
I viss mån parallell utveckling visar, såsom i flera arbeten
1 Se

Torp Ordavi. § 60, Olson App. s. 422; Lid6n i ANF 27 s. 277.
ANF 27 s. 280 ff, 36 s. 42 f.
3 Om dessa se SOV 14 s. 18 f 33 f, G. Kallstenius i NoB 24 s.
1 ff; T. l3ucht i NoB 33 s. 99 ff (art. "Sollefteå").
4 Buchts resonemang NoB 33 s. 111 f om en eventuell betydelse
'i riktning mot' för de ångerm. namnen förefaller mig ioke alldeles
logiskt. Det synes delvis bygga på en missuppfattning av no.
gårdn. Gangnat och Austraatt (Ostraat) enligt Ryghs förklaringar
i NG. Å andra sidan innebär det ett förhastat avvisande av en
för övrigt god tanke. Frågan torde vara värd att här ägnas några
ord.
Efterleden - tt — -ätt kan ju icke i sig själv ha haft innebörden
'i riktning mot', men väl kan ordet i lokal anv. ha fått betydelser som 'riktning, håll, (äv. trakt), sida, kant'. Uttryck som fvn.
i norörcett och til norårcettar betyda 'i norr' resp. 'åt norr', i
hveria hjuåcett — jfr Fr. 2 s. 167 — betyder 'i alla väderstreck,
åt alla (fyra) håll'. Och räkna vi för ifrågav. ortnamn med gamla
prepositionsuttryck med i: *i gagncett, *i hyrncett, *i viåa(r)cett,
*i söl(ar)cett, så kunde dessa väl förstås som resp. '(gården, byn)
på motsidan', 'på hörnsidan, vid "hörnet'', 'åt skogshållet, mot
skogen', 'åt solhållet, på solsidan'. För sistnämnda fall kan till
jämförelse omtalas, att i Gagnefs sn Dal kallar man en byräcka
nedom Edstjärnberget väster om Dalälven för Skuggsidan, näml.
från motsatta sidan av älven; vilken bng väl utgöres av en färdig
appellativ sms skuggsida :mots. solsida — jfr Adelborg Gagn. s. 13.
2
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framhållits (bäst HqE0 art:na ätt och ängd) det likaså till eiga
bildade ordet fvn. nno. eign f. 'ägodel, (jord)egendom, hemtrakt' da. egn 'förr: egendom, nu: trakt' (antagligen influerat
av It. jegen jegenode, mht. gegende o. d., ty. gegend). Även
i fallet Rattholmen kunde anv. i 'en sekundär bet. 'horisontavsnitt' tänkas ha spelat in.
Namnet Rattholme -n skulle med dylik tolkning av förleden alltså i sin helhet betyda: 'holmen, som utgör föreningspunkt för de av rågångar angivna landskapsavsnitten (bygdeområdena el. sockendelarna)'. Formellt kunde namnets utveckling förmodas ha skett sålunda: *Räjtta- -åtta (med synkopering av andra hiatusvokalen — jfr fallen vnm. Smågan Tia
eg. *Små Og(sjö)arna <*Små Qug- och Rogsjön Ve-Li eg. *RåOgsjön <*Rå-Qug-)i > *Rätta- och (med förkortning av å framför lång konsonant) > Ratta-, vars stamvokal undgått utv. ä> å.
Biformen Raft- snarare styrker än motsäger den härledning
av holmnamnet, som här ifrågasatts. I konsonantismen fl för
tt kunde man näml. gott se ett dalskt exempel på det redan av
A. Kock och Bugge2 men särskilt av Liden ANF 27 s. 282
framhållna fenomenet: övergång till f av tonlös vökal framför tt, isynnerhet efter ursprungligen lång vokal (trend. ofta
ooft blek_ ofte 'otta' o. d.). Ifråga om ortn. Sollefteå (Soleftheå 1663) räknar Bucht med att "inskottet av f" kan vara
folketymologiskt: "sol-efte(r)å" — efter heter i Multrå dtte
(Nordlander OB), men framhåller också som möjligt, att det
kunde bero på en utveckling av nyss antydda art.3
Huruvida den ponerade smsn *råätt (-ätt) haft användning
som appellativ även i andra fall än detta, är icke möjligt att
avgöra. I några andra av Siljanstrakeens ortnamn synes den
icke vara att finna. Utanför Dalarna påträffas ett Rattutt. rat- i vnm. Rattsjön (skr. Rattssiö- 1614, Rätt Sjö 1657,
1 Se

2: '2A Rogsjön och 2: 2e Og-.
Kock UndersSvSpråkh (1887) s. 85; Bugge i AN]? 4 s. 117.
3 1 NoB 32 s. 42 f har han påvisat fall av samma ljudutveckling
även efter kort vokal: di. stöfting o. d. 'sorts kälke' i bygder
kring Härjedalen, ortn. Knät ta Äng av *Knattvin.
2
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Ratt Sjön 1788 osv.) i Fryksdals hd och flattsjön. N. o.
i Älvdals hd Vrm; men härledningen är i båda fallen osäker,
möjl.: di. rat 'avfall, skräp' — se SOV 2 s. 65 och 14 s. 86.
Med ett *Rätta holm- i viss mån synonyma eller semologiskt
närstående benämningar låta sig däremot lättare påvisas. En
sådan utgör måhända det oförklarade egendomliga värml. natum. .Agrena å- (Agrena Bergh 1657), höjd i Ekshärad sn på
vars högsta topp fyra hemmansägor sammanstöta — enl. SOV
14 s. 129. Det skulle väl kunna vara ett fsv. *.dyhogr-enct
(gen. pl.) el. -grnar (gen. sg. fem.) bcergh 'ägogrenarnas el.
ägoförgreningens berg', med efter vokalsynkoperingen tidigt
förkortad men efter konsonantförenklingen åter förlängd uddljudsvokal: till fsv. gren m. f. 'gren, skiljande, åtskillnad'
och fsv. ägha (sv. di. åga) biform till fsv. ägha rsv. äga f.
'egendom'. En annan släkting kunde ev. föreligga i vnm.
Korskälla (krosse- krossakldo etc. 1403 bisk. Sigurds av
Hamar syneinstr. i avskr. från senare tider', korskella 1595
KyMo, Korskälla 1676 85 Lo osv.) myrkälla i gränspunkten
Ä : MoFi : Lhd; se Gnk82SM.2 Denna källa har av gammalt
utgjort märke i rågången Dal : Härj, före 1645 Sverige : Norge.
Och otänkbart är inte, att den äldst tillika kan ha bildat ändpunkt i rå mellan Älvdals och Våmhus av GMO settungsområden? I dombrev 1599 (se bil. 7) säges visserligen dessas
ändrå vara i uarge myre dås, "en halff mil från landmarkes
rådh korssa källa benemd"; men av en annan samtida handling (KyMo 0 le: 1 s. 1 omkr. 1600) — vari besiktningar
av samma gräns åren 1560, 1564 och 1595 omtalas — framgår, att Vargmyrås i själva verket utgjorde näst-sista råmärke
och att gränsen utmynnade vid Korskälla. Och på Schallrooths Morakarta Ls L 134: 7 1676 står Korskälla otvetydigt för settungsgränsens ändpunkt i rå Dal: ETärj. I sagda
i Se NGL R. 2:1 s. 64 samt textbil. till min komm. art. "Landledaråsen ..".
2 Att, såsom uppges hos E. Olofsson Ödemarkens folk, s. 105,
tre läns- och fyra sockengränser här skulle mötas, är ej med verkligheten överensstämmande.
3 Betr. settungarnas i G-MO ålder se framställning härnedan.

B. LINDEN, DALSKA NAMN- OCH ORDSTUDIER 1: 1

48

källa skall förr ha funnits tre pålar nedslagna', och detta kan
av gammalt ha varit källans speciella märke, symboliserande
tre olika bygders mötespunkt? Eller också kunde syftningen
helt enkelt vara den, att källan fått tjäna som hjärtpunkt i ett
"råkors".2 Kors- i ortnamn avser oftast en ofullständig naturlig korsformation, vanligen tregrenig; se 2: 2A Korstjärne
Krossvik och 2: 2B Korsån.8
Betr. formförhållandet hos vårt önamns efterled, -holm 1440:
nu -holm(e) -n, jfr fsv. holmber fvn. holmr da. holm jämte fsv.
och nsv. (även dal.) holme fvn. holmi; och märk ortn. Holmen 6man dat. önnm sloge vid Österdalälven ovanför Spjutmosön (Omen wid Garberg 1780, Homen wid Spiutmå 1782
Lf) Mo. Formen -holm, som i brevet 1440 användes i flera
önamn, kan dock möjligen förstås som beroende på en redan
forndalsk synkopering av ändelsen hos tvåstavigt ord (-holme
-holma) i efterledsställning4; det är väl merendels (och i varje
fall i So) synkoperad svag form, som föreligger i nuv. utt.
:öm —
Förklaringen av Rattholmens namn som råpunktsbeteckning
förutsätter tillvaron före 1440 av fastställda sockendels- eller
Uppt. i Ulvsjön av B.L. 1939 (SOA).
I en förrättningsakt av år 1836 rör. rågången Mo : Ä, Lk Mora
23, lämnas en utförlig beskrivning av källan som gränsmärke. Källan säges där ha nästan rund form och omkr. fyra alnars diameter.
I dess mitt finnes en stor påle nedslagen med inskurna namn och
årtal, dessutom pålar runt kring bräddarna "och i öster väster samt
sydost finnes på 30 al:s afstånd från källans midtel utliggare i jorden nedsatte med af stenar kringskolade visare, som börja utvisningen af råliniens sträckning derifrån hvilken emellan Mora och
Elfdahls socknar beständigt genom kringskolade visare, eller på
sanka trachter medelst 3 djupt- nedslagne pålar, efter 500 al:s mellanrum ytterligare finns utmärkt". På denna sista beskrivning har
distriktslantm. E. Bengtsson i Orsa vänligen givit mig anvisning.
3 Dock anser jag det icke uteslutet, att fallet Korsktilla, såsom
av K. Trotzig (DHT 1925 s. 146 ff) och andra antagits, kunde ha
med ett pilgrims- eller helgonkors att göra.
4 På sagda företeelse finnas klara övdal. exempel åtm. fr. 1600-t.:
stuguliur 1613 (bil. 10, jfr s. 40 not 3), (Invands böl 1619 (bil. 12).
2
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bygdegränser. Men då en sådan synes vara det enda rimliga, får
den å andra sidan medges en viss talan i det kulturhistoriskt
betydelsefulla spörsmålet om settungsindelningens i GMO ålder
och uppkomst. Frågan är: tillkom denna sockenindelning
först (under medeltiden) som ett led i den statliga organisationen för skatteuppbörden, eller grundar den sig på äldre
bygdelagsförhållanden av markrättslig natur? Det är min
förhoppning att vid annat tillfälle få återkomma till detta
och sammanhängande icke lättutredda spörsmål, och jag vill
här endast provisoriskt framhålla några synpunkter i opposition mot tidigare kungjorda meningar.
På grund av den i 1500-talets uppbördslängder konstaterbara växlingen i settungarnas omfattning' har man antagit,
att dessa från början varit s. a. s. påbjudna rörliga skatteutgörarsamfund med uppgift att betala en sjättedel av socknens
skatt till kronan.2 Först på 1500-talet skulle settungsindelningen ha blivit en indelning på marken med påföljd att settungsområdena erhöllo fast gräns men i stället fingo betala
olika summor i skatt.3 Till denna uppfattnings företrädare
må riktas frågan: hur kunde utställaren av fastebrevet 1457
(här bil. 4), vari nämnas 12 fastemän från fem olika settungar (morakarla, ostinar, bones, fornes, solbyga), veta vilken
settung vederbörande tillhörde, om icke ifrågavarande sockenindelning vid denna tid gällt marken och avsett bestämda
områden?' Att man redan på 1400-talet räknat med fast avgränsade territoriella settungar, framgår f. ö. med all tydlighet av brevet ang. Ryssa fiske 1440 6, där först uppges att
1 Se

Pers GPM s. 201, Holmbäck KronAnsp s. 5 f.
Alldeles så ha orden icke fallit, men detta synes vara kvoten
av uttalandena i frågan. Jfr Sandström DalAdmInd s. 117, (Almquist CivLokalförv 2 s. 259), Holmbäck aa s. 5, Levander Våmhusfj. •s. 9.
3 Holmbäck a. st., Levander a. st.
4 Jfr även uttrycket them som bo ij fvrcenes sextung ij mora
sokn i det brev av år 1442 Ra, som i avskr. återges DD 1 s. 94 ff.
Liknande uttryck förekomma också i brevet av 1493 DD 1 s. 152 f.
5 Varken Holmbäck eller Levander synes ha tillbörligt uppmärksammat och betänkt utsagon i nämnda brev, ehuru åtminstone den
förre tydligen tagit del av båda.
2
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lagting hållits i strandbyggia sextunge och sedan ges stadfästelse åt en redan tidigare syngången gräns mellan två av
G-MO:s bygdelag (solbyggia sext. och ivikakarla); det är ju näml.
föga troligt, att endast dessa två skulle ha varit gränsbestämda och övriga icke.1 Mig vill det synas, som om 1500ta1svariationerna i skatteutgörelsen icke med Holmbäck böra
fattas såsom spår av äldre, ursprungligare förhållanden (: i
jämförelse med de år 1539 tillsyneskomna, då settungarna
betalade olika • skattesummor) utan snarare som beroende på
mer tillfälliga speciellt fiskaliska anordningar i avvikelse från
reala gamla settungsförhållanden.2 Mot de rörliga joideboks1 Däremot har man skäl förmoda, att gränserna under medeltiden icke i varje fall varit utsträckta så långt som under 1500- och
1600-talen. Så t. ex. synes rå Sollbygge : Strandbygge omkr. år
1440 icke ha gått längre än till Kättbo (fJwdzby — jfr komm. art.
"Havsgatan.."), och. Strandbygge : Morkarla stannade måhända vid
Venjanssjön, på vars västra sida Ålmarken 'allmänningen' (jfr bil.
6 och noten s. 52) tog vid? Det är också antagligt, att rågångarna
icke överallt permanent upprätthållits och på vissa ställen, där de
haft Mindre betydelse, helt eller delvis fallit i glömska; så förstår
jag frånvaron av gamla belägg för markskillnaden mellan t. ex.
Östbygge och Morkarla-östnor settungar. När i akt KyMo 0 1 c:
1 s. 1 rör. gränsen Vå : Ä omtalas vilka gode män som 'voro synemän andra gången' (: efter 1560), får väl detth fattas så, att rågången en tid före 1560 varit bortglömd eller icke i mannaminne
förnyad. För år 1595 uppges visserligen, att gode män från Mora
och Orsa besett samma rågång och funnit "i saning att wara att
dett war Rett rådgongh dem emillan gåth til förende", men vad
uppgiftens sista ord egentligen innebära, är ej alldeles klart. —
Liknande förhållanden kunna antagas ha rått även i fjärding-delade
dalasocknar; jfr t. ex. dombreven av 1508 och 1548 rörande Häradsoch Näsbyggefjärdingarna i GrLE (DD 2 s. 23 resp. 3 s. 88) och
det av 1386 angående vissa fjärdingar i Gagnefs och Tuna snr
(DDsu s. 1 — fullständigare och bättre kopia än DD 1 s. 46).
Av det senare framgår f. ö., att indelning av Gag i fjärdingar
föregått tredingsförhållandet; jfr Sandström aa s. 117, Holmbäck aa
s. 5 och Levander aa s. 9.
?' Till jämförelse förtjänar erinras om att kameral bygdeindelning vid denna tid i flera fall utanför GMO visar sig mycket fri
i förh. t. de kyrkliga relationerna. Så t. ex. föres Åls socken som
skatteobjekt äldst till Häradsfiärdingen i Leksands sn, medan
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settungarna (resp. -fjärdingarna etc.) finner jag stå eller ha
stått likbetecknade territorialområden ay fix karaktär. Dessa
sistnämnda kunna mycket väl tänkas återgå på en på hävd
och frivillig inbördes uppgörelse grundad markfördelning med
rötter i vikingatid eller järnålder.' Betr. rätten till Ryssa
fiske, vilken vid tvisten 1440 bestämdes av den på nytt stadDalsby fjärding i Tuna beskattas självständigt i förh. t. denna
socken; se Sandström aa s. 116 resp. 118, Almquist aa s. 250 f,
och jfr Forssell Sverige 1571 s. 74 ff. På grund av förekommande inkongruenser skiljer man på "jordebokssocken" och "kyrkosocken";
se Sandström aa s. 115 ff. Betr. GMO kan noteras, att 1571 års
skattelängd för Mora sn har en summering, där Älvdalen ej är
inräknat — Pers GMO s. 201. I fäbod- och kvarnförteckningen
1663 (Jb 1664) visar sig settungsindelningen, som genom Älvdalens
avsöndring 1586 rubbats, provisoriskt restaurerad dymedels att
Bonäs by ensam fått bilda en ny settung (Nordbygge) vid sidan
av de fem stora äldre: Våmhus, Sollbygge, Vika, Morkarla (med
Östnorsområdet) och Östbygge — en anordning som kan tänkas
sammanhänga med att Våmhus 1636 fått kapell men att Bonäs i
kyrkligt avseende fortsatt att orientera sig åt Mora. Enligt Levander Våmhusfj. s. 10 skulle år 1669 s. k. Norbyggie sextung
åter ha omfattat både Bonäs och Våmhus. Sedermera (vid 1800talets mitt, före Våmhus självständigblivelse 1868) fanns, såsom
han påpekar, å ena sidan ett kyrkligt område, Våmhus kapell-lag,
som omfattade endast det nuvarande Våmhus, och å andra ett ickekyrkligt område, Våmhusfjärdingen, som inbegrep Våmhus och
Bonäs.
1 Härmed vill jag dock icke ha sagt, att Mora sockens uppdelning i just s e x bygdeområden (med beteckningen settungar) skulle
vara ursprunglig. Även med hänsyn till vissa förskjutningar i bebyggelsen är det näml. ganska svårt att förstå en medeltida 'räkning med sex sockendelar. Man hade snarare väntat 7 å 8, motsvarande gamla bygder eller byalag: Sollbygge, Vika (Strandbygge),
Östbygge (Färnäs), Våmhus (Bonäs), Östnor o. Älvdals, Morkarlby
och Venjans. Dock kan det tänkas, att Venjansbygden är yngre
än settungsindelningen eller vid dennas genomförande varit alltför
obetydlig för att kunna bilda egen settung. Möjligt är också, att
Östnor-Ålvdalsbygderna, såsom det vill synas, av gammalt sammanräknats (mot i yngre tid Östnor-Morkarlbygderna); jfr Pers
GPM s. 201 samt nedan s. 54 text o. not 5.
Av visst intresse för frågan om markfördelningens ålder i GMO
är det faktum att i gammal tid funnits ett större allmänningsom-
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fästa settungsgränsen Sollbygge—Strandbygge (Vika), åberoparåde bortom Venjanssjön och kring Vanåns övre lopp mot Ma—Li
rå: Ålmarken (1550 Db — se bil. 6, 1607 Karl IX:s brev till
Venjans allmoge LKyVe; om beteckningen, = no. aalmark, se
Fritzner under almerki, och betr. ljudförhållandet å/- jfr LvDG 1
s. 258 not 6); men då det är oklart, om detta varit socken- el.
'Kronoallmänning (jfr aalmarcken 1492 DD 1 s. 149, äv. Sd w 1
s. 27 — varmed tydligen avsetts en skogstrakt vid nuv. Falu
sockens rå mot Aspeboda), kunna inga säkra slutsatser dragas
härav. Av betydelse för samma fråga är också en jämförelse med
utomdalska förhållanden. Känt är, att indelning av lands- och
bygdeenheter i tredingar, fjärdingar, settingar eller åttingar under
medeltiden förekommit i både Sverige och Norge. Men dessa ha
varit av många olika slag (gällande landskap, härad el. tingslag,
skeppslag, fylken o. köpstäder -- så i Norge, byar, bol); se Schlyter s. 52 168 548 756, Fritzner särsk. art. fjöräungr bet. 4 och
settungr bet. 2, Heggstad särsk. fjöråungr bet. 2-3. Såsom Sandström påpekat, var emellertid Vedums sn i Västergötland redan
omkr. 1325 delad i tredingar (Vidhemsprästens anteckningar). Av
föreliggande lexikaliska uppgifter kan man icke överlag sluta sig
till indelningarnas natur (betr. Dalarnas medeltida landskapstredingar se Holmbäck—Wessen DL s. xxi) men åtminstone för vissa
av dem är det uppenbart att delarna avsett bestämda områden;
för Norges vidkommande ge flera exempel hos Fritzner god antydan härom.
Huruvida de svenska och särsk. dalska sockendelningarna skett
i följd av riksmyndigheters påbud eller av socknarnas eget skön,
låter sig väl icke utrönas; i varje fall kan avsikten tänkas primärt
ha varit den att reglera de senares inre markförhållanden: olika
bygders eller byalags nyttjanderätt till skog (jakt-, ved- och virkefång-, slåtter-, fäbod-) och vatten (fiske-, kvarn- osv.). Premisserna
kunna ha legat i en redan under yngre järnålder och vikingatid
utbildad hävd i skogsområdenas utnyttjande — jfr ovan s. 34 not 5
samt kommande art. "Noabenämningar: . . Oxberg". Urgamla
sammanhang kunna också i enskilda fall skönjas. Så t.ex. har
Strandbyggesettungens i GMO utsträckning till och över Venjanssjön säkerligen en väsentlig orsak i Vikakarlarnas sedan urminnes
tid bedrivna storartade notfiske i denna sjö, om vilket se A. Moden
i §vKulturb N.F. 5 s. 289 ff. Och Bonäs—Våmhusbygdernas sammangång i en settung (bones sextung 1457, sen. Våmhus settung
och slutl. Våmhus fjärding) bottnar i högåldriga ömsesidiga avhängighetsförhållanden, vilkas första fas (våmhusbornas begagnande
av ett obebyggt Bonäsland som gräsmark — varom närmare i en
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des av den klagande parten nyttjande och hävd "av heden hös".1
Men en uppdelning av marken bör naturligen ha fått en motsvarande fördelning av ansvarigheter, inklusive skatteutgörelse,
till följd. Under förutsättning att den nyss föreslagna tolkningen av namnet Korskälla vore riktig, skulle detta utvisa
att gräns mellan Våmhus och Ålvsdals settungar funnits redan
före 1403. Och namnet Rattholmen skulle med tolkn. 'Rättaha mera att säga i åldersfrågan. Vokalismen a i detta namn
förutsätter, med sådan härledning, att det ursprungliga ä
i första stavelsen av *Räc-elt- *Mått- blivit förkortat före
den allmänna svenska övergången Et > å (omkr. 1350-1400).2 För förkortningen fordrades i sin tur, att vok.
eller å i andra stavelsen hunnit synkoperas, så att förleden
fått formen *Rått-. Dessa processer måste tillsammans ha
tagit minst ett århundrade och sannolikt mer. Rattholmens
komm. art.). bör ha avslutats i samband med Bonäslandets bebyggande av utflyttare från Våmhus (fas 2, sannolikt i huvudsak
fullbordad vid medeltidens början och i varje fall före 1457) och
vilkas tredje d:o (bonäsarnas utnyttjande och utbyggande av arv
inom Vårahusområdet: skogsmarker med fäbodställen, kölslogar,
fiskevatten osv. — jfr Widmark "MoVåSoSi" och Frödin SiljFäb
s. 141 samt åtfölj. bebyggelsekarta över Våmhus socken) icke avslutats ens med Bonäs bys definitiva överföring från Våmhus till
Mora sn år 1854 (Levander Våmhusfj. s. 10 ff) utan ännu har sin
fortgång. Om fallet Settungsmyren So se nedan s. 147 not 2.
Settungs- och fjärdingsindelningarna etc. förutsätta givetvis uppkomsten av sockenenheter. Men såsom redan i föreg. art. framhållits, torde konstituerandet av dylika kunna antagas ha börjat
redan i heden tid. Tidigt fastställande av sockengränser inom
OvSi antydes av det stora namnsystemet Rä(d)- kring rå Vå,
(GM0): 0, vars huvudfaktor är ån. Rädan — säkerligen, såsom i
2: 2 C visas, en iön-bildning på rå di. råd 'gränsmärke, rågång'
med redan forndalskt d (*Rida : *rå *räb, rådh väl belagt från
15004.).
1 Hävdens fasthet framgår i viss mån även av utsagor i senare
skiftesmål. Enligt Lk Mora 14: prot. 1767 s. 5 hade år 1506, då
tvist ånyo uppstått om Ryssa fiske, lagman Eric Trolle med brev
tilldömt "Solbygga Sextung" detsamma "till ewärdelig ägo". Jfr
vidare uppgifterna hos Nettelbladt i GPS s. 171 f.
2 Om denna övergång se NrASG § 110, Wess61 SvSpråkh § 61.
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namn skulle m.a.o. knappast vara yngre än 1200-talet och
möjligen äldre. Med tolkn. *Rapta- (ev. redan vid namnbildningen Ratta- ,,*Rafta), vilken är säkrare, stå vi utan dylikt
me rålderskriterium.
Utom Rattholmen har gamla Moraområdet haft ytterligare minst två fasta inre förenings- ock utgångspunkter för
settungsgränser, näml. en centralare i Äsnhol (Kristinebergshöjden) och en mer perifer i Gr öns b erg. Äsnhol var utgångspunkt för två å tre settungsgränser, näml. veterligen Strandbygge (Vika) : Morkarla, så gott som bevisligen Östbygge:
Strandbyggel och sannolikt även Östbygge: Östnor 2,3 samt Östnor : Morkarla.3 Grönsberg -et (gröns bärg 1599 Db, Grönbergh
1676 Ls osv.; Gräns- el. Grönsberget ArMo, Grönsberget G103) 4
bildar nu brytningspunkt i sockenrå Mo : Ä men utgjorde förr
veterligen begynnelsemärke i gränsen Älvdals : Våmhus settungar (syngången vid flera tillfällen under åren 1560-1599,
de två sista som gräns Älvdalens sn: Våmhus settung 3). Ber1 Jfr

ovan s. 39.
Här kan gräns ha löpt förbi t Säbbenbo, över Sandängarna
uppåt Orsasjön. Obs., att Norets by före och efter storskiftet haft
del i resp. ägt s. k. Gödslan på nordöstra sidan om Äsnhol (Östbygge Gödslan 1846 RbDiv — komm. art. "En ängesterm . .")
och före storskiftet jämte Östnor och Kråkberg även ägt slogar i
Sandängsområdet (såsom framgår av RbNoÖsKrå 1846). Att en
sådan settungsgräns från Äsnhel haft sin riktning uppemot gamla
utgångspunkten för sydöstra delen av Mora rå mot Orsa, Långö
tånge (longe tånga 1615 Db, Långetångan 1616 Ra — se bil. 11,
Långetånghe 1676 Ls), eller nuv. brytningspunkten i rå Mo: 0
(Långötångsharn el. Tångharn 1798 Ls — jfr G103, här fig. 3),
antydes f. ö. av en passus i akt 1797-98 Ls L 134: 4 f. 2v, där
med åberopande av lagmansrättens föreningsdom 4/3 1616 Långö •
tångsharn säges vara "ett grund uti Orsa sjön, som ock nu medgafs vara Östbygge Fjerdingens ostridiga änderå, emot angränsande
Våmes- och Kråkbergs-Fjerdingarne Uti Mora Sockn"; märk blott,
att det är Långötånge (ej haren) som nämnes 1616!
I yngre tid: Östnor—Morkarla; jfr Pers GPM s. 201, ävensom
not 5 nedan.
4 För ytterligare belägg samt för namnets härledning se 2: 2 A
sjön. Grönängen (med det härav beroende, till vdrt Börkån—
Säså'n knutna systemet Gräns- ).
KyMo 0 1 c: 1 s. 1 (jfr ovan s. 50 not 1), DbMo 1599 (se bil.
2

RATTiloLmEN

55

get bör också ha varit hållpunkt i en — icke betygad —
gammal gräns mellan Bonäs- och östnorsområdena (det senare urspr. sydligare del av en Östnor-Älvdals settung). En
motsvarande roll i västra delen av GMO har åtra. i yngre tid
spelats av Oxeråsen 1, mötesplats för Mo : Ä: Ve sockenrå.2
Huruvida denna höjd också tidigare (dvs, under den egentligare äldre settungstiden, före 1586-1607) haft funktion som
gränspunkt, är dock ovisst på grund av övre Venjansbygdens3
och västra Älvdalsområdets 4 oklara ställning i gammal tid.
GMO:s settungar visa sig äldst benämnda efter centralare
delar av desamma: Bonäs (senare Våmhus el. Nordbygge),
7). I den förra akten betecknas ännu år 1595 båda de angränsande områdena som settungar, betr. Älvd. tydligen arkaiserande
efter förhållandet vid 1560-talssynerna: Elffwedalz sättungh—
TVomes settunger. I en närstående handling av 1634 (KyMo 0 1 c: 1
s. 5 ff) nämnas dessutom: OsterYgge, Mor/care (vari inräknas
Östnors o. Kråkbergs byar), IVika och Solygge settungh. Jfr
ovan s. 51 not 1.
1 För skriftbelägg samt härledning av namnet se komm. art.
"Noabenämningar: . . Oxberg". Den på karta Ls L 134: 7 1676
för samma gränspunkt (NO Dofzsiön och VSV Oxesiön) angivna
bngn Högåflen fattar jag som en etymologiserande omskrivning eller
uppsnyggning av det svårbegripliga ukser- (utt. med iii- Ve ut- Mo Ä)
— lantm. Schallrooths återgivning av .ortnamn är ofta otillfredsställande. Nuv. Högåsen G103 GkNV
triangelpunkt SV Gopshus,
kan det näml. här icke vara fråga om.
2 Venjan blev egen socken år 1607, Älvdalen redan 1586; jfr s. ix.
3 Vid 1539 års skatteutgörelse gick denna bygd (liksom Söromsjöbyarna) samman med Sollbygge settung, senare med Vika. Se
Pers GP1V1 s. 201, Almquist aa s. 259.
Detta område har förr exploaterats av folk från skilda delar
av GMO, delvis synbarligen som allmänning (se not s. 51 f) där
. friare enskilda uppgörelser kunnat praktiseras; vilket framgår dels
av ett flertal tingsprotokoll (ett här återgivet i bil. 8, ett annat
i DD 3 s. 154) och dels av benämningar på slogmarker ss t Rombodel (1 lass myre Eng Rambudeel wester på lyden 1645 Db —
Rombo är gårdsnamn bl.a. i COMo), f Säskarldelen (sädzkarle
deelen . . . av änget Rökenmyr . . 2 mihl wester ifrån Ewezbärg 1641 Db — Säs , nu fäb. under östnor Mo, var förr bolby),
Vikkarlmyren tokkkal- (Wikarl myra 1736 LKyVe) slogm. i NVe
nära Li rå, Äkarlänget
slogm. S Evetsbg Ä (: ökarl 'iv.
i Ona by' Mo).
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Färnäs 1 (Östbygge), Morkarla, 8trandbygge 2 (Vika) Östnor
(Älvdals). Denna omständighet får kanske anses tyda på att
socknens territoriella indelning i möjlig mån hänfört sig till
dess centrum. Åtminstone fyra settungsgränser kunna också,
såsom redan framhållits, ha utgått från en central plats:
Äsnhol. Endast för de mest perifera bygderna Soll—S. Venjan och Bonäs—Våmhus var anknytning till sagda plats utesluten. Att här tänka sig en central utgångspunkt för fyra
settungsområden är så mycket' mer tilltalande som Äsnholsbacken är belägen i omedelbar närhet av socknens forna samfällda tingsplats (Tingsnäs)2 och själv med sin fria sikt åt
olika håll bör ha lämpat sig väl för eldsignalering till de närmaste settungsbygderna.4 I förkristen tid, innan höjden blev
bebyggd, kan den också ha haft ett namn som angett endera
av dess nu ponerade funktioner.
1 Märk, att namnet Färnäs, såsom i komm. art. framhålles, äldst
torde ha inbegripit även Norets område.
2 Detta namn (gen. pl. av ett inbyggarn. fdal. *strandbyggiar)
torde kollektivt ha åsyftat flera strandsituerade byar, av vilka
Utmeland var den närmaste.
3 Området Äsnhol—Tingsnäs kan förmodas i heden tid ha utgjort gemensam tings; och kultplats för Mora sockens bygdelag,
medan man i enskilda bygder synes ha haft egna smärre motsvarigheter (Tingsgärde vid Kråkberg, Tingshol i Fåsås; Lunden
3 st. — se komm. art. "Vångsgärde . ."). På Tingsnäsudden ha anträffats rester av vikingagravar (jfr H. Rydh i STR Dal 1922 s. 17);
och i nu skingrade fornsakssamlingar (Kjellins) skola ha ingått en
del järnåldersfynd från Kristineberg, enligt vad prof. Gerda Bogthius godhetsfullt meddelat mig. Den i dombrevet 1550, här bil. 6,
omtalade "runstenen" vid Klubbeledt (i östenhol) hade sannolikt
varit en helig sten.
4 Så långt tillbaka man minns, ha valborgsmässoeldar brukat
tändas på Asnhol; ett förhållande som också synes 'Vara markerat
på karta 2, s. 217, i J. Ejdestams avh. om årseldarna. Enligt min
mening finns det f.ö. större skäl att även räkna med äldre anv.
av denna höjd som vård kasberg (signalplats) än betr. åtskilliga
av Envall i DHB 1946 s. 45 ff .på svaga eller ohållbara språkliga
grunder som sådana angivna lokaliteter (Karls- , Karlungs- , Vålm.m.); jfr ovan art. "Vättnäs . .". Om folklig telegrafering med eld
se S. Erixon i SyKulturb N. F. 4 s. 45 ff.

Rågångshandlingarnas Halgarenaberg (o.d.), nuv.
Halgon- el. Haglingberg -et.
Rättviks sockengräns har norrut mot Ore en gammal knäpunkt i ett större berg, som nu benämnes Halgon- eller Haglingberg -et 1 men i äldre rågångshandlingar — med annan
funktion (varom nedan) — omtalas som Halgarenaberg o.d.
2 hakgan- hakgenbyer -a (o.d.) 3
Uttalsformer: heckgonbjctr
Or h4ghgbi2rg -bkr,78 RäBo.4 Skrift 6: ha[ldharena bergh 1442
Df (or. — se bil. 3) 6 ; halgrenbärg 1493 avskr. DD 7 ; Helgarenabergh 1581 (syneinstr. or.?) Ra; Hälgarenabärg[h], Helgharenabärgh (1456 i vidimation av år) 1596 resp. 1614 Df;
halgerene bärgh 1593 (16158), halgeren bärgh « halgerene bergh
1619 Db; haglingebergh Haglingebärgh 1616 Ra; "Hällga
Ränneberg eller Haglingberg" 1704 07 Lk, "Halga Rännaberg — Flallgarenneberg eller Haglingeberg" (cit. fr. lagmansdomen av 1442) 1707, "Haglinge- eller Hellgarena berg"
1797 Ls; "Helgaren.aberg hodie Haglingeberg" 1722 bl, "Helgare eller Haglinge-berget" 1757 Hill; algarnaberg 1759 (Morabornas brev till landshövdingen), Haglingberg (lantm.prot. av
1 Enligt

en H.G:s sagesman i Ore skulle blott norra delen av
bgt kallas Halgonberget, den södra däremot (av Rättviksborna)
Haglingberg. Detta är säkerligen en yngre, kanske individuell
differentiering.
2 Uppt. B.L. 1932 (SOA).
3 Uppt. H.G. 1911-1922 ULMA 663: 2.
4 Uppt. B.L. 1932 SOA. För efterleden -berg -berget ha uttalsformerna i viss mån här normaliserats. F. E. skriver Haglingbarg
— brev 24/8 1946.
5 För anvisning på några av formerna tackar jag fil. lic. H. Ståhl.
6 Versionen DD 1 s. 95, för vilken uppenbarligen en god kopia
legat till grund, har formen halgharenabergh.
8 Se bil. 11.
7 En kopia i RA har: Halgarenebärgh.
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Fig. 4. Halgon- el. Haglingberg -et och Halg- Hälg-systemet vid
Ore :Rättvik rå. Avsnitt av G104, kompletterat med några namn.

1759 i rättsakt av år) 1763 Ra; "Helgeandsberg äfven Haglingsberg kalladt" Ar0r; Helgeandsberget ÖDFN; Halgonberget G104, Helgonaberget Gk104NV; Halgonberget, Haglingberget FsMD 1: 3 s. 85 resp. 1: 8 s. 60; Haglingberg
(vallningsområde, "löt") ÖDB 1 s. 151.
Bergets namn tillhör ett system, vars huvudfaktor är Halgån
el. Heagan Rä-Or heavdtna
hca-getna 9 Or Ukga (—a — v?)
Ritt har& Bo 3 — Helgån Ar0r, Halgån G104 Helgån Gk
1 Uppt. B. L. ss ovan.
2 IL G. ss ovan.
3 Brev F. E. 24/8 1946.
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NV.' Dit höra vidare Hälgamyren ldekgn- (Rä)2 hargla- (Bo)3
myr med tjärn inom Rä SO bgt, Hälgatjärne s.u.2, vari ån
kan sägas ha sin upprinnelse, och Halgvik hag-4 (Halgvl
G104 Helgåviken GkNV) eller Halg- Bälgen håkjcen (ä.) —
hcaicen (y.)5 vik av sjön Amungen Or, vari ån har sitt utlopp. Sannolikt är ånamn.et primärt i förh. t. övriga smh.
benämningar. Hur namnstammen skall uppfattas, är på grund
av uttalsvariationerna oklart. Två huvudalternativ synas vara
förhanden 6:
1. Antages att nuv. förbindelsen kg (kj) uppkommit av
11-gh med förändring av tunt långt 1 till k efter synkopering
av en mellanvokal, att oreuttalet med a-vokal är ursprungligt
samt att rättviksutt. med ä-vokal kan vara ursprungligt eller
beror på yngre anslutning till adj. helig och därpå bildade
ord (varav flera gamla kyrkliga).7 Stammen skulle i så fall
kunna återföras på *Hallgh- < *Hallugh- (Or, ev. äv. Rä) till
sv. di. hall f. 'stor sten, klippa, häll' 8 fsv. hal hall- f.
m.?)
no. hall m. 'sten isynn. mindre, rundaktig' fvn. hallr 'sten',
ösv. hall — halle 'nätsänke, garnsten' 10 gut. och dal. halle (utt.
i Namnet saknas i 1663 års fäbodförteckning (Jb 1664), där dåförtiden kvarn- och sågdrivande vattendrag träffas angivna.
2 B. L. ss ovan.
3 Brev F. E. 24/8 1946.
4 H. G-. ss ovan.
5 Denna elliptiska namnform, upptecknad av H.G. resp. B.L., visar
en egendomlig genusmutation: maskulin böjning (med dativ på - cem)
för väntad feminin såsom hos vik. Formen på - cen nom. o. ack.
kan dock tänkas grunda sig på en ursprunglig fem. dativform på
- enne, som fått liknande uttal och lätt kunnat fattas som maskulin.
En annan möjlighet är att ellipsbasen varit en sms med maskulin
efterled, i så fall väl snarast os 'åmynning': *Ralgh- , Hälgkös;
att os i dalmål haft genus mask., visar älvd. vnm. Rusen råysn
för *Björnarusen -osen 'Björnåns utloppsvik i sjön Noren', med
felsubstraktion (jfr LvDG 1 s. 154). Då Halgåvik en är stor och
bred, kan emellertid genusförhållandet lika väl bero på association
med sjö el. fjärd.
6 Jag bortser från uttalsvarianten harg - , som måste bero på en
sentida ombildning, kanske av *Hcelghår- gen. av ånamnet som
biform till *HcOghti- i smsr ss nuv. Hälgamyren o. Hälgatjärnen?
Jfr slutanmärkningen i denna artikel.
7 Se Söderwall 1 s. 478 f 549 ff och 11qE0 s. 345.
Rietz s. 236 b.
Aasen.
16 Vendell.
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blce So) 'ds' 1 resp. på *ffiellgh- < *Hcellugh- (Rä) till det med
hall 'sten' närbesläktade rsv. häll dal. hälle (iö-stam) hälla f.
'stenhäll'. Härledningen förutsätter, att övg. a> å> 8 framför
ll i Or 6 uteblivit på grund av förkortning av il i förbindelsen med gh efter den tidiga synkoperingen av mellanvokalen
och alt å andra sidan övg. algh> åg i OvSi-formen förhindrats
av en tid framåt bibehållen tunn kvalitet hos l — från Ore
finnas f.ö. flera levande exempel på utebliven dylik övergång? Ett vattendragsnamn fdal. *Hal(l)ghä <*liallugha ä
resp. *Hcel(/)gha < *Rcellugha å med bet. 'den steniga el. hällbundna ån' vore kanske icke orimligt i den trakt som det
här gäller.4 Det skulle utgöra en homonym till Halyån Kagvdr från Malung Dal till Klarälven i Ekshärad sn Vrm (skr.
Halghanne 1415, Halg- 1621 m.fl., Hälg- 1664 97, Helg-,1762
osv. SOV 14 s. 109; Halg- ArMa, AxVD, G95-88) med biflödena Kölhalgån ArMa (= Kölan G88) och Lillh,algån G95
el. -hallingan -hcika (jfr skr. Hallinge Elf o. Kiöhlhallinge
Åh 1600-t. Ls L 132: 8 a). Detta vattennamn har i SOV a.st.
utan berörande av dalaformerna på -ing antagits urspr. vara
best. form av ett fsv. adj. *hallugher (med synkoperad mellanvokal) till di. hall f. 'stor flat sten, berghäll' eller di. hall n.
'sluttning'.6 På närmare håll möter ett liknande system i Al
sn Dal, med normalutt. hi2kg- a — ce) och skrivn. Helg- ArÅl
Gotl0B, DO.
LvDG 1 s. 96.
Jfr LvDG 1 s. 95, 2 s. 51 f. Ex.: orem. swaly, talg, bälg
mot jågd 'helg'.
4 Enligt benägen upplysning av F. E. (brev 24/8 1946) genomrinner Halgån dels stora myrar och dels några moränartade skogsåsar; emellan myrarna finnas skäriga trakter, där rostbruna hällar
känneteckna åfåran.
5 Den senares dalgång kallas, enl. N. 13j. 1931 SOA, Hallingdalen.
6 Formen -hallingan Ma kan väl i alla händelser förstås som
en yngre ombildning. Jfr dels växlingen -sjön -ingen i namnsyst. Rönn-, Nyckel-, Mor- 0. Nisthällsjön el. -hällingen (skr.
-ellingen -erlingen G95) Ma samt dels malungsformen
(Hässingen G95) motsvarande venj. Häs(e)jen för Hösjön Ve-Ma.
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Helg- Or96 Hälg- Halg- FsMD. Dess komponenter äro i:
Hälgån hi2b-2 (Halgströmen 1713 Jb, Flälgåhn 1729 To, Halg(Helgsiön 1640 Ls;
strömmen 1789 Jb) vdr från Hälgsjön
Halghsiöen 1663, Hälgsjön 1789 Jb) till Insjön, Hälgbo (Halghbodharna 1663, Hälgebodarna Hälgboda 1789 Jb) och Hälgnäs hän,as hinctsce häkg- liblrgncess (Halgnäs 1569; halge- 1571,
Halgge- 1663, Hälg- 1789 Jb; Helg- Kb1929) byar vid ån,
samt Hälgås hNrg- (HalgåBen 1663 Jb, Halgåsen fäbodar 1668
Ls, Hälgåsen --ås 1789 Jb) fäbodar SV sjön — vartill som
naturnamn de epexegetiska nybildningarna Helgåsberget o.
Hälgåsbergen — om vilkas användning se nedan; jfr dessutom
Halgängen (äng . . . i Halg ängen 1597 DbLe). Även i detta
fall vore väl härledning ur *Hallgh- <*Hallugh- resp. *Hcellgh- <
*Hcellugh- formellt möjlig, vare sig man antager att vokalväxlingarna v -,a-(v grunda sig på ett primärt förhållande (a-ce) eller
att endera a- eller ce-uttalet är ursprungligare.4 Emellertid synes
en bildning på vare sig sv.di. hall resp. häll(e) ,, hälla 'stor sten,
berghäll' eller sv. och no.di. hall n. - f. fvn. hallr m. 'sluttning' 5
icke passa in på Hälgåns dalgång. Denna är näml. förhållandevis jämn samt kännetecknas av lergrund (gammal sjöbotten).6
Och uttalet med v samt motsvarande äldre skrivn. Halg- kan
Uttalsformerna enl. uppt. H. S. 1931 SOA.
Förrajukningen (och sonantiseringen) av g i 'detta fall, framför
hård vokal, är egendomlig och såvitt jag kunnat finna utan direkta
analogier. Möjligen kunde den tänkas bero på sekundär delaktighet
Av . ett äldre uttal *Makt - för Hei/gsjön < * llcelghe siör — "Hcelghen
med i kasus nominativ förmjukat och ev. för övrigt från i siör
-sjön influerat gh >j (2,), vilket emellertid sedermera bortfallit i
den omoverade namnformen.
3 Jfr FsMD 1: 10 s. 140: Hälnäsä Halg - "med hårt g".
Variantuttalet med a ce (m.v.) skulle som ponerat sekundärt
kunna bero på dialektal attraktion till häll hälla f. eller till adj.
helig best. helg- eller ev. på inverkan av yngre etymologiserande
skrivningar med ä el. e; betr. a v < ca se nedan.
5 Betr. norskan se Aasen s. 257 och TpEO under hall adj.
s. 195. Ordet torde innehållas i ortn. Hållen Milan -hållan
(med stark resp. svag fem. böjning), som förekommer rätt talrikt
i OvSi (jfr 2: 2B Håll-) och synes motsvara norrl. Hallen; jfr s. 94.
6 FsMD 1: 10 s. 140.
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mycket väl tänkas bero på öppning av äldre ce <y. fdal. cei
framför tjockt 1. öppning av e- och ce-ljud till a, v el. a i
närheten av lp och r kan påvisas i såväl NeSi- som VD-mål;
ex. barg bvrg 'berg' Ål-Le-Rä mvrg Rä (: mcerg Le) 'märg',
vvrk Bo-Jä
dy 'älg' o. hcay 'helg' Tra.1 Jfr även titt.
rit- (v <x<fdal. oy) i bebn. Rälta ä. Råreta Le, komm. art.
Och i varje fall finns, såsom vi skola se, möjlighet att härleda namnsystemet enligt det för Halg- .Hålgån Or-Rä härnedan angivna andra alternativet. Frågan är f. ö., om detta
inte också får anses gälla betr. Halgån VD Vrm.
2. Antages, att nuv. förbindelsen kg (t9) återgår på l-gh
och att namnstammen är nmsv. Helg- fdal. *.Halgh- *Hcelgh- <
*Hailagh- *Hceilagh-, dvs. utgöres av bestämd form av adj.
helig fsv. hålagher fvn. heilagr. Såväl °reformens a a som
rättv. a skulle med denna härledning kunna återgå på diftongen fnord. ai (ä.) cei (y.). Halgåns namnsystem är säkerligen mycket gamnialt 2, och fdal. *Hail- *Hceil(a)gh- skulle
kunna ha direkt utvecklats till Halgh- Hälgh- genom bortfall
av andra diftongkomponenten utan att såsom (osynkoperade
former av) adjektivet i dess fria användning vara med om
fsv. övg. cei> ä 3 ; diftongförenkling av sådan art får givetvis
olika resultat beroende på, på vilket utvecklingsstadium processen inträffat,4 Skrivningarna med a (Halgh- redan 1442)
1 Se DO; och jfr LvDG 1 s. 123, 2 s. 51.
2 Jfr mina uttalanden om österdalsk ortnamnsålder dels (för en-

skilda fall eller grupper) i olika artiklar i DNO 1: 1-3 o. 2: 2 A
—C och dels (översiktligt) i 3: 4.
3 Jfr de av Levander DG- 1 s. 208 mom. 2 framhållna fallen av
direktutveckling fdal. ei> ä-ljud samt hans .anmärkning aa s. 313
not 10 — uppenbarligen riktigt gentemot Kock Ljh 1 s. 116 ff.
4 Till a-ljud ha i gutamål ai och au utvecklats framför geminata;
ex. fgut. o. fåröm. an(n) 'en' (räkn. o. art. mask.), bratt 'brett'.
datt (fgut. dat) 'dött'; se härom Gustavson Gutam. 1 § 49 o. 54
samt där (s. 199 not 1 o. 224) anförd litt. Jämförliga förhållanden
i sydsvenska mål beröras hos Svenning "Samnord.
s. 87 ff
(vokalskicket framför konsonantgrupp). Även sv. di. nydiftonger
visa motsv. villkorliga särutvecklingar. Betr. dalmål jfr för i- och
å-diftonger (ai cei o. au oi etc.) LvDG 1 s. 152 resp. 181.
Tilläggas kan, att i yngre klittmål Ä dift. au i förbindelsen norm.
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äro alltför gamla för att man skulle vara berättigad ifrågasätta, att oreuttalet kunde bero på naboopposition gentemot
Rättviks a el. *19.
Alltnog ett fdal. *Halghå *Hcelghå <*Hail- -,*Hceilagha å
'den heliga ån' vore som vattennamn jämförbart med bl. a.
Helgeå -n Sk 4 Små (förr äv. kallad Helig elff) fvn. din helga',
syst. Helgasjön med Helgevärma (eg. forsar som bilda sjöns
utlopp) och Helige å (till sjön Åsnen) Små, Helgå o. Heligån
Finl., Ilelgaaen fl. st. Norge, samt ev. även, såsom ovan antytts, med Htt/g-systemet i Al sn Dal. Rörande svenska fall
av vattennamn på Helg- se särskilt HqSS 1 s. 250 f och
HqE0 art. helig.2 Namagivningsorsaken behöver naturligtvis
inte nödvändigt alltid ha legat just hos vattnet. Den kan
eventuellt ibland vara att finna i omgivningen. Vari orsaken
för systemet Hälgsjön Hälgån etc. i Al kan ha bestått, vågar jag f. n. icke bestämt yttra mig om. Dock förefaller det,
som om detta namnsystem med ponerad utgång från *Halgh*Hceigh-• 'heliga' skulle kunna hänföra sig till Hälgås (fdal.
*Hcelghe ås), ett större bergkomplex med flera höga toppar
(nuv. Hälgås G96, Helgåsberget ArÅl, Hälgåsbergen SOA)3
vid Hälgåns källsjö på gränsen till Gagnef.
Vad beträffar Hälgan Halgån Ra-Or, finner jag antagligt,
att benämningsmotivet egentligen legat hos det berg, som nu
kallas Halgånberget Haglingberg. Elalgån har i själva verket
två källarmar, en — såsom redan sagts — från Hälgamyr (med
älvd. aug- (fdal. ä + ng el. nk) har reducerats till ag-, ex. kagg
'lång' (äv. i ortn. ketegm6yrcer Långmyrarna o. d.); något som icke
framgår hos LvDG 1 s. 97 f. Sak samma gäller ai> a i förb. aig-,
ex. sagg 'säng'; jfr LvDG 1 s. 123.
1 Om denna form se M. Kristensen i NoB 22 s. 115 f m. anf.
litt., där även en forndansk motsvarighet oe hin hellige (nuv.
"Hellegårds å" eller folkl. ce helle å 'den helige å') beröres.
2 Närmare om enskilda nordiska fall se P. Johnsson i SOÅ 1930
—31 s. 15 ff, Sahlgren i NoB 23 s. 64 (jfr äv. Rig 1920 s. 161),
E. Noreen i NoB 8 s. 30, Karsten SBÖ 1 s. 78 ff, Rygh NE s.
98 och Indrebs NI 1 s. 91.
3 Den på G96 som triangelpunkt angivna höjden når 365 m. öv.
havet.
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Hälgatjärne) och Oxåstjärne SO Halgonbgt samt en från Sva.rttjärne V samma höjd;' se fig. 4. Med sina översta källbäckar kan ån alltså sägas omfatta berget ifråga. Detta berg
har åtminstone två och — om man medräknar ett par till
samma komplex hörande nordligare höjder Bondbod- och
Loftonbergen — fyra för trakten ovanligt höga toppar (mellan 400 och 500 m. öv. h.), och komplexet imponerar både
genom sin mäktighet och sin vilda natur.2 Det egentliga
Halgån- el. Haglingberget har in i sen tid fått tjäna som
vårdkasberg.3 Därtill kommer att höjden i äldre tid, med ett
annat gränsförhållande än det nu rådande, haft större betydelse som rågångspunkt. På berget har funnits en råsten,
vilken ansetts som okränkbar och varifrån syneförrättningar
fordom (1325 ff) utgått. Enligt 1442 års lagmansdom (se
bil. 3) utgjorde Halgharenabergh "första ändrå mellan Rättavik- Orsa- och Morabomän".4 Av endera eller flera av dessa
orsaker i förening torde det i forntiden ha betraktats som
heligt och benämndes kanske äldst som primärnamn *Hail1 Enl.

uppt. från Ore 1911 av H. G. (ULMA 663: 2) skulle bngn

Halgån gälla endast den del av vdrt som är nedanför Nedersjön,
medan stycket Storsjön ..Nedersjön kallas Dansbodån efter de
därinvid belägna Dansbodarna fäb. Detta förhållande, att en yngre
särbenämning för viss del av en naturenhet partiellt uttränger den
äldre totalbngn, är ingalunda ovanligt; jfr 3: 3.
2 Enligt Fs1VED 1: 3 s. 85 är Halgonberget troligen näst högst i
Ore, "med storartad rundsyn över vidderna". Och i ovan cit.
brev F. E. uppges, att enligt folksägen midnattssolen skall vara synlig på bgt vid tiden för sommarsolståndet — något som av Hillphers annars uppges för Rådaberget Rit; vidare framhålles, att
bergmassivet i alla tider synes ha ägt benägenhet att dra till sig
åskan. Nyssnämnda brev skildrar f. ö. på ett utomordentligt sätt
bergets egenskaper och fäbodfolkets intryck därav.
8 Där kunde ännu omkr. år 1910 iakttagas rester av "träställRingen, som uppburit tjärtunnorna, vilka vid fall av skogseld eller
ofred tjänat som vårdkas". Brev F. E. 24/s 1946. — Liknande uppgift finns hos Envall i DHB 1946 s. 74.
4 Något missvisande är Kröningsvärds uppgift DD Reg. (1842-46), att namnet avser ett berg "i gamla råskillnaden emellan Rättvik och Mora".

HALGARENABERG

65

*Hceilagha biargh bergh nmfsv. *Hel(a)gha el. *Hcelgha biärgh
bergh.1 Den omständigheten, att Halgån upprann omkring detta
berg, gjorde vattendraget sekundärt delaktigt av samma bug.
Bergets äldsta namnform antar jag på grund av skriftbeläggen ha lytt *Halghårennar bergh biargh (*Hcelgh-)`2, ity
att jag i elementet -arena 14423 ser en — som led i råmärkesnamn bevarad — äldre forndalsk genitivform av å f. med
vidfogad bestämd artikel (-år-ennar -innar) 'åns', förutsättande
en nominativ f dal. -åen -åin 'ån'.4 Och med denna formella
1 Ett i namn fixerat fornnordiskt exempel på helighållande av
berg känna vi från fristatstidens Island, där Helgafell på Torsnäs
enligt Eyrbyggja saga kap. 4 var så heligt att ingen otvagen fick
blicka dit och varken djur eller människor fingo dödas där. Svenska
motstycken till detta bergnamn ha vi i Helig fjäll, nu by Vilhelmina
Vb, samt trol. i Heiagsfjänet Häri, vars nu vanliga smsform synes
vara en epexegetisk nybildning på en äldre förkortning *Helagh
för nmfsv. *Helagh(a) fiall; jfr nutida ellipten Helags.
2 Såsom framgår av bil. 3, har brevet av 1442 visat sig bevarat
i original, men ifrågav. namn är riktigt återgivet även i den avskrift som legat till grund för versionen DD. 1 s. 94-96.
3 Jfr i samma brev skriva. monilda ticerna för urspr. *Ilionhildar-, nuv. Moldtjärne 0.
Jag ser mig alltså för fallet föranlåten ansätta artikeländelser
som närmast svara mot de fornvästnordiska — fornsvenska skulle
ha varit -ånna(r) resp. -än; jfr NrAIG § 472, NrASG § 511
och LvDG 2 s. 192 (här borde väl som forndalska former best. sg.
nom, ack, för exempelordet bro ha stått *brun resp. *bruna, ej
blott *bruna). Och detta torde vara riktigt, alldenstund någon
annan förklaring av bergnamnet icke synes möjlig. Det förhåller
sig ju också så, att dalmålet äger åtskilliga med nmsv. el. nmfsv.
icke gemensamma överensstämmelser med västnordiska: dels särspråkliga företeelser (se NrDM 1 s. 7 och LvDG 1 s. 13 ff; ett
i viss mån västligt drag utgör väl också den sporadiska förekomsten i ortnamn av vokalassimilation av typen a—u>u—u varpå
finns ett ostridigt exempel, Grunuberg fäb. : Granuån, så östligt som
i Orsa — först i Hälsingskogen ha vi på ifrågav. breddgrad att se
ungefärlig östgräns för denna utvecklingstyp?) och dels sådana
som återgå på samnordiska förhållanden (ordbildning, ordförråd,
namnböjning — se t.ex. komm. art:na "Båråld, ett personbinamn,
samt dalsk ord- och namnbildning på -ald och -älde" och "Fdal.
'klippor, skär'. ."). Till den senare, arkaistiska gruppen
menar jag böjningsformen Halgh-aren(n)a(r) vara att hänföra. Fallet
5
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uppfattning blir namnets betydelse: 'Halgåns berg, Halgåberget', vilken ju passar gott in på höjdmassivets läge.' Den
nutida variantformen Hagling-berg förmodar jag vara upp- •
kommen ur *Halghtirennar-, näml. över former ss halgharen(n)a> halgaren(n)e- > halgerene-, vilka genom synkoperingar utvecklats till halgren- (1493: 1613)2 -grin: e. d. och genom en

Fig. 5.

Årberget i bukten av Härjåns övre lopp (inklusive St. Härjesjön),

Järna sn. Avsnitt av G89.

får nog f.ö. räknas som unikt. I levande dalmål finnas inga genitiver av denna typ bevarade; jfr LvDG 2 s. 110 125. Möjligen
kunde i älvdalsuttr. at ritcytnar 'ned till Rot (byn vid Rotnens
mynning i österdalälven)' föreligga en best. gen. urspr. *Rotnarennar med haplologisk sammandragning > *rotnce(r)ncer > *rotncer
(jfr nuv. ånamnsformerna ricce1n4 nom. ack. Rotnen, dat. rizOti
— väl av *Rotnenne); men formen låter sig även förstås som i ett
stelnat uttryck bevarad obest. gen. *Rotnar.
1 Jfr att ett större berg, som omfattas av Härjåns starkt böjda
övre del (ovanför och inklusive St. Härjesjön) i Järna sn — se
här fig. 5 — kallas Arberget.
2 Man torde få anta, att avskrivare och åberopare av diplomen
i större el. mindre mån ändrat namnformerna efter hört (lärt el.
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serie ad- och dissimilationer m. m. sedan ombildats till *haklin- (med assimilatoriskt utbyte av mellanledens r mot 1)>
*halgling- (med upprepande eller anteciperande inskott av g
efter -in-)1 > hagling- (med dissimilatorisk slopning av namnstammens 4.2 Med hänsyn till namnsystemets olika former
är det inte alltför underligt, att lärda män hemfallit åt sådana
etymologiserande skrivningar som "Helgeandsberg" eller "Helgonaberget". Skrivn. Halgon- (G104 o. FsMD) grundar sig
dock tydligen på orebornas uttal hearyon- etc. Detta torde
närmast vara att förstå som Ilalgån-, vilket kan vara antingen
en yngre benämningsform, bildad till Halgån med stamfäst
artikelkonsonant (jfr 2: 2 C syst. Ön- samt där berörda liknande, oftast dock primärt hiatusbetingade fall) eller också
och kanske snarare utvecklat ur en yngre forndalsk, åtm. skenbart normalfornsvensk namnform *Halghänna(r)- motsvarande
den skriftligt betygade äldre *Halghåren(n)a(r)-.
Den fdal. namnforinen *Halghärennar bergh, redan år 1442
sammangången och reducerad till halgharenabergh, är märklig
inte blott som ovanlig kompositionsform utan också. genom
att den innehåller ett tidigt (till uppkomsten säkerligen ä.
fdal.) exempel på användning av bestämd slutartikel i ett
ortnamn av proprial natur: *Halghå-(e)n, gen. -år-ennar. Från
äldre fornsvenska kunna blott få jämförliga fall uppvisas.
Ex.: naturn. haghasion 1270 Vgl Små (SD 543 — se Nordberg Fornsv. s. 59)3, kiala myra bcekken 1313 Jtl (SD 2044 —
detta liksom föregående framhållet av Larm BestArt s. 140),
Ammungen 1320 Dal-Häls (enl. vidimerad avskrift i KyOr
folkligt) uttal och att skrivningarna med Halg--, Helg- o.d. från
15- 16- och 1700-talen icke äro enbart degenererade diplomformer
utan oftast snarare kompromisser och ibland — såsom halgrenbärg
— kanske rent folkspråkliga. En icke alldeles förlagetrogen yngre
avskrift kan i namnhistoriskt avseende ha större värde än en med
originalet mera samtida bokstavlig återgivning.
1 Kons. g fanns inte blott i förledsstammen utan även i efterleden -berg.
2 Jfr den liknande slopningen av r i ortn. Legra-näs < *LergravMo — komm. art.
3 Jfr äv. Sahlgren SkagSnsNaturn 1 s. 33 ff.
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— jfr bil. 1 och DD 1 s. 11) och Weigan 1320 Dal-Häls (KyOr,
jfr DD 1 s. 12); bebn. Reensbyn 1356 Vika sn Dal (DD 1 s. 29).'
I yngre fsv. bli fallen talrikare. Ur daladiplomen må anföras:
sek. byn. Mortanbergit 1386 Al, Gruffrijset 1499 Kp; naturn.
langamyren, ladho cenget, nceristhcektin,. kalfone m.fl. (i samma
brev) 1411 Vik; yppa thisskenom 1449 Kp, Swarthbeekin 1478
Ske; biwreholman, ryggesiön, stugutiernan, grälewiken m.fl.
1492 Ske-Vik Kp-Asp, Biörn- och Stal-mossan m.fl. 1499 Vik
(alla i DD 1 lätt hittbara). Ett intressant, säkerligen gammalt
exempel från övD erbjuder sockennamnet Vänjan. Såsom
jag på annat ställe utförligare skall visa, återgår detta på en
som bebyggelsenamn nyttjad artikulerad form av sjönamnet
fdal. *Vceni (nuv. Vänjaden el. Vänjads- Vänjanssjön): Vcenjenn
ack. Vcenjann — jfr skr. wenien 1539, Venien 1541, Venian
1545, Veniatth 15.46, Venietth 1550, Weniätt 1551, Wenian
1552, Weniann 1553, Weniath 1562, Vänian m.m. 1571 Jb.2
I samband med ändelsevokillens nasalering har i namnet utvecklats ett inskottsljud (fi > å d), som efterhand blivit stamfäst i både bygd- och sjönamn: Wenjad-n dat. -im.3 Härur
har framkommit en sekundär falsk "obestämd" form Wenjac
Wenaå för bygd- och sockennamn, bruklig i OvSi.• som motsvarighet till den i VD alltjämt nyttjade artikellösa formen
1 Larm har aa s. 139 ff alltför knapphändigt berört artikelförhållandena i ortnamn. Flera iakttagelser kunna göras. Det
är inte bara tydligt, att egentligt appellativiska bngr mera normalt
fått bestämd form (ex. ur DD: i heredeno 1325 nuv. Häradsbygden
Le, i Lundenom 1353 Fol); utan man finner också, att vissa typer
av propriala bngr tidigare och oftare uppträda med artikel: a) formellt enkla, avledda el. moverade (ex. Amungen, Wågan, thisskenom — se ovan, m.fl.), b) smsr på -berg-et 'gruvområde. bergslag' (coparbergheno 1347, Gamblebergit 1492 — jfr sölffbergena
1355 och Jarnbergena 1360), c) smsr på - arv-et (många fall från
1400-talet, se t. ex. breven av 1408 1411 DD 1 s. 70 f). Rörande
nutida förhållanden i österdalska ortnamn, med växling av bestämda
och obest. former (något olika för ol. efterleder och ol. funktioner)
får hänvisas till DNO 3: 2.
2 Med viss normalisering finnas några av formerna anförda hos
Pers 0-PM; se d. a:s reg.
-aåem Ve för sjön. Siljan.
3 Jfr utt. siljah, dat.
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Vänje Vänja (vie)» Li v&i.h Ma).i Ändelsen -ad -aå år här
således icke ursprunglig, såsom Levander förmodat, och på
hypotesen grundade slutsatser måste betecknas som förfelade.3
I fallet Vänjan kan emellertid artikuleringen vara befordrad
av namnets enkla appellativiska form.3 Dessutom kan här,
med så intimt förhållande mellan bygd och vatten, en hypokoristisk synpunkt ha spelat in.4 Otvivelaktigt ha särskilda
betydelseförhållanden i en del fall inverkat på valet mellan
bestämd och obestämd form redan i fornsvensk tid. Detta
kan gälla även för *Halghå(e)n, namngiven på en tid då fisket
i Amungen hade relativt större betydelse än i våra dagar.3
Åns mynningsvik, innanför Vindförnäset, torde ha varit en
av sjöns från Orehåll mest frekventerade delar, och om förtrolig inställning till denna vittnar just den ovan till genus
diskuterade, i sitt slag ovanliga moveringsformen. HaigHälgen för sekundärnamnet Halgvile (Hälgåviken).6
Det ovanliga förhållandet, att artikulerad namnform kommit
t. anv. som förled i smsn *Halgharen(n)a(r)bcergh, blir kanske
bättre förståeligt, om man betänker att det från början var
en juxtaposition med betydelsen 'Halgåns berg, berget som
omfattas av Halgåns källarmar'.7 Formellt motsvariga yngre
1 DO; jfr LvDG 1 s. 224, 2 s. 34. En form Veni (tro!. av
"Vcenja dat.), utan artikeländelse, finns f.ö. belagd även inom OvSi,
näml. i ett nabohärm "Wur i Weni . ." So, varom se en komm. art.
LvDG passim (se reg.), såråk. 1 s. 101 224 och 2 s. 10.
3 Liknande fall ha framhållits i not 1 s. 68.
4 Om smeksam artikulering — ej ovanlig i personnamn — se
Ågren BestSlutart s. 8 not 2, Larm sa s. 141. Betr. vattennamn
jfr i DNO 3: 2 och 2: 2 passim angivna moveringstyper ss Djupen
Djupan för Djupån Vå, Fuen (Fiijen) för Fuån ÖM° och Ersen (Assen) för Ersbäcken VMo, vilka uttrycka en viss förtrolighet. Även må erinras om att vatten gärna uppfattas som "personliga" företeelser, vilket antydes av uttryck ss: won böter 'det
går vågor på sjön Van' SVe, Peka bräke(r) si 'Jäckan har mycket
vatten' ÖM°, kräddja e wäll 'Kräggan hörs starkt' NVe; "Denne
Wågan kommer . ." 1320 DD.
5 Jfr breven av 1320 och 1619 — bil. 1 och 12.
Sammansatta viknamn förenklas i ÖD sällan genom movering;
se 3: 2.
7 Jfr det likaså egendomliga fallet Änesholm Öns-, holmliknande
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namnbildningar saknas f.ö. inte alldeles i övD. Till Lillån
(Liss-) Le t. ex. hänför sig smsn Lissånsbottnen, en kolbotten.
Och en moderniserad motsv. benämningsform *Hakånsberget
för Halgån- (trol. — såsom ovan framhållits — äldre *Halghånnar-) skulle vara både gångbar och tänkbar, fastän inte
uppvisad. Icke alldeles samma nk är det, då i vissa OvSimål kompositionsform på -ns av starka feminina ord på vokal
motsvarande obestämda ordformer såsom ån för å och ån för
ö 1, närapå är regel i yngre ord- o. namnbildning; ex. ånsmunnen 'åmynningen', Lövönsharen, Jesloråns-namnen (: till
yrå)2 So. Med s-genitiv utan artikel-n märkas bngna Lillås
bron o. Storåsbron till vnm. Lillån o. Storån 0, yngre bildningstyp motsvarande äldre på *-år (> *-år > -er) — se 3: 2.
Anm. Hur "avledningsformen" på -a- (Rä) i sekundärnamnen Hälgamyren och Hålgatjärne (Härgla-) skall förstås,
är ovisst. Den kan nog utgå från -ä (stamform) eller -år
(gen.) av efterleden i vnm. Hålgan (Hårglan), äldre *Hcelghä;
jfr t. ex. Vasslabäck yUld- So, en epexegetiåk utbildning, varå
förled antingen är äldre *Vasslä 'Vasselån' (i sin tur epexeges
för urspr. *Vassl-en) eller också en av jämviktsbetoning framkallad anomal utvecklingsform av *Vasslar- gen. sg.3
del av Lisselön (lisleönne dat. 1613 Db, Lille öhn 1693 Lk) SSO
Ona Mo, där genitiven på dialektens vanliga sätt är bildad med
s på dativformen — alltså eg. *Ö(e)nnes holme.
1 Om dylika se LvDG 2 s. 65 f o. 131.
2 Dessas tolkning framlägges i en komm. art.
3 Normal nutida form av äldre genitivändelsen -ar f. och m. är
i OvSi -a(i) o. d., i NeSi -yr. Se betr. ortnamn 3: 2.

Jämtmotåsen och Jämtmot
samt Jämtåns namnsystem.
Kartorna G-108 och Gk82S0 upptaga i nordvästra hörnet
av Våmhus sockenområde en bng "Jämtmötåsen", synbarligen
för en höjdformation vid Orsa rå (på G108 angiven med
siffran 682).
Kartornas namnform är felaktig såtillvida som i stället för
Jämtmöt- borde ha stått Jämtmotäsen. Bngn hör näml. uppenbart samman med det mycket omtalade Jämtmot, en gammal
handelsplats någonstans i ödemarken kring MoFi : Vå : 0 rå,
om varsenärmare läge man i vår tid svävat i okunnighet.'
K. Trotzig har icke bestämt eller tillnärmelsevis riktigt kunnat
lokalisera handelsplatsen i samband med sina ganska omfattande
studier kring "Pilgrimsvägarna till Sankt Olofs Helgedom i Nidaros" — DHT 1925 s. 138 ff; då han här s. 144 förklarar, att
"Jamtmot" lagat vid ån Sexan, beror detta antingen på Modins
uppgift HOB s. 144 (Olingskog sn: Jamtmotet benämnes ett ställe
en mil eller mera från Ämviks gård på skogen invid ån Sexan)
eller på en fri gissning efter notiserna hos FsMD 1: 4 s. 47 f.
Forsslund, som i finngårdarna häruppe hört både "Jamtmot" och
Rövarbergsgrottan omtalas, säger sig dock icke ha råkat någon som
säkert vetat deras läge och hittat dit — MD 1: 4 s. 48 (1919). I
sällskap med en orsakarl och en finnmarksyngling 'strövade han
omkring en hel dag för att söka dels efter några omtalade "murkna
stockar i buskarna och stenrösena", vilka skulle ligga vid stigen
mellan Skråcka och Skuråsen, och dels efter "några stora förfallna
gapskjul", som orsakarlen mindes sig ha sett vid Jämtmot 20 år
tidigare (dvs. vid 1800-talets slut) — där skulle f.ö. ha stått "en
hel by sådana, som marknadsstånd och bostäder"; men i trakten
av Tämtmotåsen hittades inga, och först högt upp på Ebjar (Höel. Hedberget — se fig. 6) närmare Ämåsjön anträffades två igenrasade gapskjul. På grundval av dessa rön framkastar F. den
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Enligt både muntliga och skriftliga traditioner skall Jämtmot ha varit det ställe där dalkarlar, härjedalingar och jämtar
(samt norrmän) brukade mötas en gång om vintern för att
byta varor av olika slag.' Litteratur (sammanfattning): ArMo
s. 22, Modin HOB s. 144, FsMD 1: 4 s. 47 f, K. Trotzig i
DHT 1925 s. 144 ff, Hesselman NTU 7 s. 145, Levander
Landsväg s. 141 ff, Linden Jämtmot s. 1 ff, Levander Våmhusfj. s. 43, ÖDB 2 s. 346, DO: Jämtmot m. cit. ULMA-.
akcessioner.2
Namnformer: Jemtemot (inskr. å f. slåtterbod) Oslund —
se nedan, Jämtmot (som bng på kölsloge) Bonäs byamäns
tanken, att ett Jämtmot möjligen funnits på vardera stället; vilket
är högst osannolikt. Jfr ytterligare Levander Landsväg s. 141 f,
ÖDB 2 s. 346 (här uppges marknaden ha hållits "på VåmhusOrsaskogen"). — En viss förvillande roll i sägnerna och lokaliseringsförsöken rör. Jämtmot har tydligen spelats av en på sitt sätt
intressant plats Ö Råstenmyren G108 strax inom Orsa rå mot Våmhus, en liten grusås med eldstäder i slänten mot Råsteksbäcken,
vilken (liksom en liknande plats vid Rödbergslugnet av Orån 0)
i själva verket endast torde ha begagnats som uppehållsort vid
myrslåtter; se härom Linden Jämtmot s. 5 f.
Ödemarksmarknader äro kända från flera trakter i Sverige
men särskilt nordliga; se Levander Landsväg s. 143 ff, ÖDB 2 s. 346.
Förmodligen hölls Jä.mtmotsmarknaden årligen vid en och samma
tid, möjligen vid någon "mässa"; (enligt en uppgift från Näset. Ä,
ULMA 7330 s. 63, skola älvdalingar och jämtar ha mötts vid
Jämtmot en viss, bestämd dag varje år). Någon kyrklig eller politisk betydelse har marknaden dock säkerligen aldrig haft; man
finner den ej heller omtalad i Stafs avh. "Marknad och möte".
Omöjligt är inte, att Jämtmotresorna från Dalahåll i viss mån
kunnat kombineras med hemkörningen av hö från långfäbod- och
kölmarkerna häruppikring. I ett meddelande från Indor Vå, ULMA
1680 s. 9, säges handelsmötet ha ägt rum före jul då sumpmarkerna
tillfrusit och lagom snö fallit, så att man kunde komma fram med
häst och lass; och av de i ÖDB 1 s. 256 f samt Levander Våmhusfj. lämnade notiserna framgår, att hökörningen vanligen skedde
frampå senhösten (oftast helt nära inpå julen) och tiden närmast
efter trettondagen.
2 Av ULMA-arkivalier må dessutom framhållas ovan oberopade
n:o 1680 s. 9.
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Fig. 6. Jämtmotäsen och Jämtmot samt övre delen av Jämtrins vatten- ocl
namnsystem. Skiss på underlag av Gk108V och Gnk82S0. Blott närmaste
aktuella delar av landskapet detaljtecknade.

penningekladd 1840-44 Jämtmot ArMo a. st., Jamtmotet
Modin a. st., Jamtmot FsMD a. st. Uttal: .r ee nit- —
3 Ä
o. d. Mo' 14nzto149t — kmitmU 3 Vå kmtmlieTt 4 ^,
!fond- 2 3eDnItmåt 0.
För samma plats tycks från Orsahåll också ha använts
bngn Här dölbod 'härjedalingarnas bod' — ÄrClelbud FsMD

3

1 Se

Mora Tidning nr 34 år 1945: art. av A. 0.
3 DO.
Uppt. B. L. 1933-39 (SOA).
4 Uppt. L. L. 1917 ULMA 339: 3.
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a. st., (Ärdalsbuder ULMA 508: 16 s. 2).1 Utgångsform fdal.
*Hcerdäla bfd.2
På grundval av egna lokalstudier och uppteckningar, gjorda
särskilt sommaren 1939, samt litteraturuppgifter 3 har jag i
det lilla arbetet "Jämtmot och gamla vägstråk över gränsområdet Mora finnmark" 4 försökt att bestämma läget för f.
marknadsplatsen Jämtmot, vilket också torde ha lyckats.
Platsen ligger enligt denna utredning omkr. 2,6 km. så gott
som rakt söder eller något åt sydsydväst från nuv. Skuråsens
gård, i vinkeln mellan Jämtåns övre lopp och gränsen Vå :
MoFi.5 Där fanns verkligen förr en slåtterbod med inskriptioner enligt olika uppgifter från 14- eller 16- 17- och 1800talen, enl. Oslund bl.a. orden: "(flicknamn) dog i Jämtemot

2

Jfr not 5 nedan.
Jfr Flesselman a. st.

5 Den viktigaste en artikel i Mora Tidning för 5 maj 1939 av
svenskamerikanen 0. P. Oslund, född i Skuråsen 1872.
Mskr 1943 SOA nr 4162.
5 Lokaliseringen stämmer gott med Arosenii uppgift a. st., enligt vilken namnet "Jerntmot" omkr. 1865 skulle ha begagnats om
ett myrmarksområde nedom "Skuråsens fäbodar". — Vid en titt i
DO maj 1947, varvid jag excerperade några ovan återgivna uttalsformer för namnet Jämtmot, fann jag detta där (utan angivande
' av grund eller källa) förklarat som 'marknadsplats i nordvästligaste
hörnet av Våmhusskogen' Älvd. Våmh. Ors., vilken uppgift ju kommer sanningen ganska nära. Vidare hittade jag där en från ULMA
5124 s. 22 (L. L. 1932) härrörande notis av följande lydelse: "Jämtmot låg norr om Öradtjärnbodarna, och lämningar av hus lära synas där än i dag" Våmh. (Ku.). Denna notis innehåller också en
tämligen riktig lokalisering, ehuru den i DO motsäges av en annan
(från Maggås 0 — uppt. L. L. 1935 ULMA 8398 s. 62), enligt
vilken Jämtmot skulle ha legat på Orsaskogen, "hitom Trondhatt,
där norskarna krigade". Ytterligare må till jämförelse citeras en
uppteckning av H. G. 1918 ULMA 508: 16 s. 2, där först Ärdalsbuder anges som namn på "en mötesplats vid gränsen mellan Orsa
och Härjedalen, där omlastning skall ha ägt rum" men sedan säges,
att detta eller Jamtmot (enligt somliga samma ställe) skulle vara
"mellan Skråeka och Skulåsen" och Röfvarberget 1 1/2 mil norr
därom. En orsabo, som varit där 25 år tidigare, hade på platsen
sett "ruiner av slogbodar".
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Fig. 7 a--b. Platsen för s. k. Härdölbod och Jämtrnot, utgörande spetsen
av Jämtmotåsen. Foto B. Lindån 1939.
På båda bilderna synas spår av tomten, där den gamla slogboden stått.
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(år och dag)"'; (ich det är tydligen denna bod, nedbränd
omkr. 1885, som förlänat platsen binamnet Härdölbod.2 Tomten — se fig. 7 a-b — ligger strax inom nuv. finnmarksgränsen och befann sig således förr inom Mora sockens
(GMO:s) område, sannolikt omkr, en halv mil från landskapsgränsen (före 1645 riksgränsen Sverige : Norge).5
Som senare led i namnet Jämtmot ingår sv.di., ä.nsv. och
fsv. mot n. 'möte, .sammanträffande o.d.'4, här i bet. 'mötesplats', vilket ord för övrigt uppträder i de halvt appellativiska bngna Bäckmot -et och /not Mo och utanför Dalarna i
ortn. Motala och Stigamo (fsv. Stighamot eg. 'stigmötet') m.fl.;
jfr även app. smsna fsv. väghamot 'vägmöte, korsväg' och ä.
nsv. landamot 'ställe där landskap el. landområden mötas'.5 Förleden är, såsom redan Hesselman antytt, gen.pl. av folknamnet
jämte -ar. Utgångsform, ifall smsn är forndalsk 5: *Jam(p)ta el.
'«jcem(p)ta möt, Liksom bngn Härdölbod för slogboden på
samma plats (till folknamnet härdöler -ar 'härjedalsbor') är
namnet Jämtvzot uppenbarligen givet från dalkarlshåll; det
i Ordens innebörd bör rimligtvis ha varit den, att flickan dött
på platsen för inskriptionen.
2 Forsslund uppger aa 1: 4 s. 145 (Våmhus), att mellan Skuråsen
och Öradtjärnvallen stod för några årtionden sedan en "ängbod"
med en hop årtal och namn från 1400-talet; och både läges- o.
tidsuppgifterna stämma in på här ifrågavarande slåtterbod. Att I'.
icke själv förbundit detta fornminne med Jämtmottraditionerna,
kan bero på att han av andra uppgifter blivit vilseledd eller att
han glömt saken, då frågan om Jämtmots lokalisering blev aktuell
(aa 1: 4 s. 48) — jfr not 1 s. 71 f.
3 Såsom jag i komm. art. "Landledaråsen . ." skall visa, måste
näml. denna gräns omkr. 1403 på sträckan Laxsjöknoppen (f. Tronde
klätt)—Korskälla ha gått en god bit sydligare än nuv. gräns Dal:
Härj, vilken i huvudsak grundar sig på Schallrooths karta Ls L
134: 7 1676. MoFi-områdets sydgräns är ung (1800-talets mitt), och
dess huvudbebyggelse, Ulvsjö by (ä. Mvsjötorp), tillkom först
omkr. 1662.
Jfr Rietz s. 446 a resp. Söderwall 2 s. 60; äv. HqE0 mot, TpE()
mot n. 1, SAOB mot sbst 2 (M 1428).
5 SAOB L 188.
6 Marknaden får nog antagas ha åtm. medeltida ursprung. Enligt Levander ÖDB 2 s. 346 upphörde den med säkerhet redan på
1700-talet.
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bör betyda: 'stället där vi (dalkarlar) bruka möta jämtarna'.
Jfr den homoforma smsn Jamtamot (fvn. jamta- jampta—,
jemptamöt), namn på jämtarnas egen uråldriga marknad på
Frösön. (i yngre tid även kallad Gregoriimarknaden)i med bet.
'jämtarnas sammankomst'.
Med bngn. Jämtmot kunde också som sekundärt tänkas
sammanhänga Jämtåns namnsystem, vilket består av följ.
komponenter: Jämtkölen jcsemt- större myr SV Snaråsen. MoFi
Oremyren G108, även kallad Öradflyt); Jämtsjön leomt- den
del av Ämåsjön, vari Jämtån utfaller 0; Jämtviken s.u., sankt
område kring Jämtåns utlopp NV Jämtsjön 2 ; Jämtån -an ,4jemto.d. Mo jeenzt- MoFi (Lhd) /eomt- 0
vå 1,4,mt- Ä, vdr från
Jämtkölen MoFi till Ämåsjön 0 3 — skr. Jemtån 1804 Hag,
Jemtån ArMo, Jämtan 0-108 Jämtån Glz82S0. Antagande att
systemet fått namn av Jämtmot (genom förmedling av ån —
Jämtån redukt av *Jämtmotån) är emellertid icke nödvändigt,
då ånamnet lika väl kan förstås som oavhängigt av marknadsplatsens och med betydelsen 'ån på gränsen mot (Härjedalen och) Jämtland' 4 eller bättre 'ån, uppefter vilken går
väg som leder till Jämtland'. F.1. Jämt- får uppfattas på
motsvarande sätt som Trond- dal. Trund- i bergnamnen fTronde
klitt och Tronde hatt 0 5, vilka enligt vad Hesselman (NTU
7 s. 145 192 ff) gjort troligt åsyfta väg till Trondheim och
äro sammansatta med gen. pl. av folknamnet bönder.
Till marknadsplatsen Jämtmot ha funnits vägförbindelser
från flera håll. Från Älvdalen kunde möjligen den s.k.
Kungsvägen (Härdölsvägen) uppefter Rymmån i viss mån anFritzner 2 s. 226 f, Heggstad s. 349; NordFams 11 sp. 16.
Uppt. B. L. 1932-39 SOA.
3 Enl. uppt. B. L. o. L. L. i SOA och ULMA.
Jämför, att de båda landskapen som svenska provinser sedan
1810 äro förenade i ett län med namn av Jämtland som dess
huvuddel. Härjedalen hörde emellertid före 1645 till Nidaros stift,
under det att Jämtland kyrkligt lydde under Uppsala.
5 Såsom jag i en komin. art. skall visa, avse de båda namnen
icke ett och samma: berg (jfr Hesselman a. st.); det förra har gällt
nuv. Laxsjöknoppen G108, gammal gränspunkt ett par km. NO
Stora Trundhatten.
1 Se
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vändas vid klövjping på tunn snö.' Från Älvdalen och Våmhus gick annars vinterväg uppefter Skalhusån — Gäddtjärnån
och förbi Öradtjärnberg, från Orsa' efter Unnån och Lillunnan.9 Från Mora kunde vilkendera som helst av dessa
vägar tagas. Jämtmotåsen befinnes nu vara just den ås,
som följer vägen från Unnådalen och leder fram till Jämtmot; det är en jämn och vacker torrmarkssträckning, som
förmodligen också själv kunnat användas till gång- och klövjeväg. Namnets placering på kartan G108 vid åsens sydöstra
utgångsdel (dess huvud) är sålunda i det närmaste riktig.3
Höjdnamnet Jämtmotåsen, som numera tycks ha kommit ur
bruk 4 men genuint bör ha uttalats leomtmo'tösn 0 osv., kan
sålunda betecknas som ett vägstyckenamn. Det tillhör i semologiskt avseende en större grupp av vägnamn, som med
många exempel belysts i Hesselmans studie "Långheden och
Hälsingskogen" NTU 7 s. 125 ff: den typ vars determinativ
anger vägens mål, vare sig a) direkt med lokal- el. sakbeteckning eller b) indirekt med beteckn. för inbyggare, fäbodägare
e. d. i den ort som utgör målet, och vars definitiv anger en
naturenhet antingen a) som själv bildande väg e]. vägstycke
eller b) som belägen invid vägleden. I denna namngrupp
kunna många österdalska ortnamn inräknas. Förutom i följande eller kommande artiklar behandlade fall (Illånsta o. Tun1 Jfr

Levander Landsväg s. 142.
Se Trotzig aa s. 145, Linden aa s. 11 f, Levander Våmbusfj.
s. 38 (bär talas om vinterväg på nordvästra Vårnhusskogen till
Kräckelbäcken från trakten av Dalen fäb.); och betr. anknytningen
med vägar genom Härjedalen till Jämtland (bl.a. den s.k. Rombovägen över Olingskog Lbd) jfr N. Ahnlunds uppsats i STÅ 1931,
s. 62 ff, med karta. — Då förf. skrev "Järntmot . ." (mskr i
SOA), hade jag icke observerat Trotzigs (av orsa-, våmhus- och
älvdalsbor erhållna) rätt fylliga väguppgifter, men det är intressant
att se, bur väl dessa stämma in med min lokalisering av marknadsplatsen — däremot icke med Trotzigs egen (Sexan)!
3 Uppgiften hos Levander Landsväg s. 142, att Jämtmotåsen
skulle ligga alldeles intill "Rövarberget" (v.v.), måste bottna i
någon missuppfattning.
Jag har på senare år förgäves efterfrågat det hos orsabor,
tidigare även i Våmhus (1933 SOA).
2
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sta, Ärtled, Dalheden m. m.) må här som typexempel anföras:
Kyrkheden gamla skogsvägen Gärdsjö
Rättviks kyrkby Rä
(typ a + a); Bergkarlbacke Mo stigning i vägen från Färnäs o.
Noret till S. Bomansberg fäb. eller s. k. Berget (typ b + b);
Gofstjärne Mo vsm SV Söderberg vid väg till Gopshus
Trolltj. G103, Ortjärne Mo (= Ortj. G103) vsm NO Färnäs
vid gångväg som på lång sikt för till Orsa och Ore, Soldtjärne So vsm på Sollerö sockens fastlandsområde — första
tjärn vid hemvägen till Son (Sold) från Oradtjärnberg
Venjanstjärne Mo vsm SV Hökberget fäb. G103 vid skogsväg
som på lång sikt leder till Venjan (typ a + b); Rållkarllok So
vsm vid vägen Ebbsäl -t—>. Hållen fäb. Mo-So (typ b + b).
Fallet Jämtmotåsen kan med lika rätt föras till vilkendera som
helst av typerna a + a och a + b, medan Jämtån snarast torde
tillhöra typ b + b.
i Jfr Linden i NoB 22 s. 149.
Jfr min Uppsats "Soll eller Sollerön" DBB 1933 s. 87.

2

Minsta och Tunsta m. m.
Ett bidrag till kännedomen om dalsk (och svensk) ortnamnsbildning på stad i bet. 'strand, landningsplats o. d.' jämte anmärkningar om förekomsten inom Dalarna av äkta sta-namn
samt yngre liknande med efterledsbetydelsen 'boplats, boställe'.

Sedan länge uppmärksammat av forskare men icke nöjaktigt
förklarat är bynamnet Månsta i Älvdalens sn. Det uttalas:
9492zp- )412ist4å (ä.) mktstej, (y.).1- Skrift: månsta 1539 (M-)
51 88, monstha 1546, Monstad 1556 95, Monstadh 1562 1606,
Månstad 1569 74, Monestadh 1639, Månanstadh 1663 (Månstadh
64) Jb; Månstadh 1672 Ls; Månestad 1713 Jb, 1719 Ls; Månstad 1749 89 Jb, 1757 Hill; Månsta Byn 1790 Ls; Månstad 1825
Jb; Månsta Rbg, G102, KbÄ 1928, SOF. Ht: Månstasberget
94nzp- mOystas- höjdsträckning i NV-SO:lig riktning V Månsta by, utlöpande från Karlsarvstrakten — skr. Månstaberget
1790 Ls, "Måmesta- (Månsta- är det samma) berget" 1805 Hjelm,
Månstaberget G102 GkNO; Månstasflon s.u., utvidgning av
Österdalälven c:a 1 km. SSO Månsta by. Namnet Månstad
ngniipstcjå finns också upptecknat för ett s.k. eldhus på Storåsens fäbodvall Ä, men däri föreligger tydligen ett yngre
skämtsamt uppkallelsenamn.2
Byn. .Månsta har, ehuru förledens betydelse ingalunda är
självklar, antagits vara ett äkta sta-namn.3 Uppfattningen av
efterleden måste dock bli beroende av hur determinativet och
smsn som helhet låta sig förstås.
Uppt. L. L. 1917 ULMA 301: 4 och H. L. 1935 SOA.
Ett annat eldhus på samma vall kallades "Templet". Uppt.
H. L. ss ovan.
3 Senast av G. Franzén — se vidare nedan.
1
2

MINSTA 0011 TUNSTA M. M.

81

Månsta har på grund av uttalsformen. Måm(p)- förmodats
innehålla ordet malm med syftning på myrmalm. Hos FsMD
1: 2 s. 45 säges namnet komma "av den måm — myrmalm
till skillnad från bjärrmalm -- som togs upp ur sankmarkerna
häromkring och i blästorna smältes till järn . .". I orten
menar man, att det kan ha avsett en gammal upplagsplats
för myrmalm som fraktats ned efter älven. Med sådan härledning skulle efterleden få antagas vara antingen stad m,
'plats där något finns el. görs' (se härom art. "Ästas- . .")
eller stad f. 'strand, lan.dningsplats'.1 Sakliga fakta, som
kunde stödja samma härledning, saknas icke: på älvstranden
vid Månsta och Karlsarvet finnas mycket ansenliga slagghögar, som av sakkunskapen anses härröra från myrjärnsframställning.3 En formell motsvarighet förelåge i det yngre
bynamnet Malmsta i Nås, varom nedan. Mot förklaring av
älvdalsnamnet ur *Malm- talar dock starkt det faktum, att
detsamma redan i de äldsta Jb-längderna regelbundet och
före 1800 f. ö. allmänt skrives med n (Mån- Mon-). Uttalet
med två m-ljud är styrkt först från 1805 (Måmesta-), och
denna form kan mycket väl tänkas bero på ett ungt assimilatoriskt utbyte av postvokaliskt n mot m, varefter ett p
som övergångsljud kunnat uppkomma mellan m och s.3 Jag
1 Detta senare ord, fvn. stO, har i dalmål alltjämt merendels
feminin böjning (LvDG:s typ f. II VI), medan maskulin (m. H)
på sina håll förekommer som novation; se DO och SOA. DiOrds.
2 Enligt syneprotokoll, som av min sagesman (E. Ä.) upprättats
vid blästerundersökningar i Älvdalen, håller en slagghög vid älven
mittför Såggården i Månsta 35-40 meter i omkrets, och i närheten ligga flera mindre sådana. I Karlsarvet finnas två högar
med 25 resp. 20 meters omkrets. Hillpers, DagbDal s. 210, har
inga uppgifter speciellt för ifrågav. trakt.
3 Fallet kan betraktas som ett ortnamnsexempel på inskott ay
p mellan m och s(t) i kompositionsfog. Dylikt inskott är annars
i dalmål känt som förekommande endast mellan in och t i ursprunglig förbindelse men särskilt just i älvdalsrnål (ålderdomligt);
se LvDG 2 s. 72 f. I fsv. äro exemplen på mpt rätt vanliga; se
NrASG § 332 särsk. mom. 2. I Cod. Holm D 4 uppträder därjämte fl. ggr ordformen snimpsta, best. form av adj. superl. snirnster snimaster 'senast, sist'. Noreen, som f.ö. felaktigt över-
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finner således skäl pröva möjligheterna att härleda bynamnet
ur en form med n: Mån- el. Mon-.
I Sverige förekomma liknande ortnamn på flera ställen,
näml.: 2. Månsta mön- (skr. Mona- Monna- 1422, Mon- 1435,
Mone- 1439 osv.) by i Näs sn Jt11; 3. Månsta man- (Måen1568, Mon- 1572, Mån- 1576, Måne- 1636 osv.) gdr i Ölme
Vrin 2; 4. Månstad man- (magni- 1311, Mon- 1490, Mån- 1548,
Monn- 1590 osv.) sn i Kinds hd Älvsb.3; 5. Månstad man(Mån- 1602 23, Mun- 1632 osv.) by i Holmedal Vrm1; 6. Månestad mön- (— mein- r.) gd i Lillyrka Ögl.1 Av dessa utomdalska fall ha ett par förklarats innehålla (gen. av) man,snamnet Måns < Magnus; så 3 2 och 4.3 Med undantag för Månstad (Mun-) i Holmedal 4 äro emellertid skrift- och uttalsformer sådana, att man icke helt får utesluta möjligheten att
f. I. kunde vara måne lina' och helhetsbetydelsen 'plats
över vilken månen från äldre bygd brukar vara synlig som
kvällsmåne"; efterleden alltså stad m. 'plats där något finns
el. görs'. Detta gäller, med ovan föreslagna sätt att uppfatta
utt. måm(p)-, också för Månsta i Älvdalen. Med hänsyn till
månens med deklinationen och faserna starkt växlande uppoch nedgångsställen samt "uppevarotider" blir förklaringen
sätter 'schleunigst', efterlyser förklaring av* fallet — m(p)s? —
under tveksam erinran om lat. sumpsi o.d.
1 Formerna efter
2 SOV 15 s. 28.

uppteckningar resp. excerpter i SOA.

SOÄ 7: 1 s. 166 f.
Vokalen bör här vara ursprungligt kort u; jfr Kallstenius
VärmlSvDial § 76.
5 1 skrivn. magnistabhum 1311 (1308) för fall 4 kan väl tänkas
föreligga en etymologiserande latinisering av ett "män(s)stadh- <
*mänastadh- . Diplomet ifråga, SD nr 1599, är avfattat på latin.
6 Allmogen torde månen i alla tider mest ha intresserat som
nymåne (särsk. väderleksfaktor) och som fullmåne (bl. a. folkmedicinsk faktor). •
7 Dessa äro ju liksom solens olika för olika breddgrader. I
Uppsalatrakten t. ex. håller sig variationen omkr. 70° åt norr och
söder från öst- resp. västpunkterna (inalles alltså 140°) — enligt
upplysning av assistenten vid Astronomiska observatoriet i Uppsala
fil. mag. Olof Eklöf; men den är större norrut, mindre söderut i
landet.
3

4
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dock överhuvud mycket osäker och försvåras för älvdalsfallet av Månstas läge i nordväst från Rotbygden, vilken
snarast bör tänkas ha varit namngivande. För min del vill
jag betr. Månsta Ä rekommendera ett tredje (fjärde) alternativ i, som härnedan skall påvisas.
Den redan antydda höjdsträckning, för vilken sekundärbngn Månstasberget nu begagnas, är genom sin skarpa och

Fig. 8. Centralare delar av Älvdalens socken med Månsta by och Minstasberget (Måmstadsberg) samt Rämmasjön. Avsnitt av G102.

raka skapnad en onekligen påfallande naturföreteelse 2; se
här fig. 8. Jag menar, att denna företeelse i äldre tider
kallats «MQn -in 'manen' med syftning på dess långsträckta,.
om en hästman påminnande form; härvid räknande med att
1 Fjärde, om man inbegriper ansättande av mansn. Måns, vilket
i detta fall vore synnerligen vanskligt. Sagda namn har i anv.
som gårdsnamn inom G-MO formen Mångs; jfr ortn. Mångsbodarna
fäb. (G102) Ä och Mångssundet (av Oxbergssjön) Mo — 2: 2 A.
Forsslund beskriver den MD 1: 2 s. 64 sålunda: "Månstabergets långa mur västerut med branta, bitvis nakna stup".
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den nutida motsättningen meth,må/ Ä Vå NMo: mån övriga
Mo So Ve män Or NeSi VD icke bottnar i ett äldre forndalskt förhållande.' Beteckning av en långsmal ås som man
är känd genom ett flertal nordiska ortnamn. Det närmaste
fallet föreligger i Mån mon mom (Mån 1843 RbBeRiVa),
höjdsträckning med åker- o. slogmark ovanför Bergkarlås by
Måm- Må-)bäcken.8 Inom VD
Mo, vartill vnm. Månmärkas t. ex. Hästmanåsen höjd SV Rörbäcksnäs kap. Li,
Storstensmanen parti av St. Svedberget MaFi och Manarna
åssträckning i sydligaste NåsFi (värml. språkomr.). För utomdalska fall se t. ex. SOV 6 s. 54 (: Manen tp i Köla sn) och
NG passim m. ledn. av Freg. s. 188 (: Maa'na fl. st., Maa'nen
m. m.) äv. Indl. s. 68.3
Från Rotbygden sett — säkerligen äldre än Månsta by —
utgör Månstalandet den del av älvstranden som ligger mittför
Månstasbe r ge t, och den från Rot genaste vägen till de
västliga skogsmarkerna med deras fiskevatten och fångstområden bör av ålder ha gått över sagda berg.4 Älven är
vid Månsta farbar, och vattenpartiet där får antagas ha varit
överfartsställe för dem som från Rotområdet ville bege sig
västöver Månstasberget. Det strandstycke på älvens bortre
sida, som utgjorde landningsplats vid överfarten och tillika
utgångspunkt för fortsatt färd över *21/9m -in, kan tänkas på
Jfr LvDG 2 s. 66.
Uttalsformen måm är förmodligen i detta fall uppkommen som
nybildad dativ på mån, sedan detta (urspr. fem. obest. *Mn eller
dat. best. *Mmenne) i samband med betydelsefördunkling fattats
som en bestämd maskulin ordform. Om ett trol. besläktat fall av
genusväxling, Halgen best. m. (moveringsform) för Halgvik Or,
se art. ". . Halgarenaberg . ." ovan.
3 TpEO upptar som särskilt ord (homoform 2) no. di. maan f.
'den overste fra dalen synliga aas' = maan 1, fvn. mQn sv.
man. I dalmål föreligger man f. 'bergkam, åskrön' (DO: Jä sn
— min uppt.). Jfr äve1 avledningen öv. vdal. mana f. 'sträckning av förhöjd fastare mark ute på myr', vilken ingår i namn ss
Manokölen VNV Rogsjön och Manomyren N sjön Femten Li
(N. Hj: SOA).
4 Den kan förmodas en gång ha kallats *Manvåg -en: fdal.

*Men- (el. *lifanar-).
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grund härav ha erhållit bngn *Mgnstab : stad f. 'strand, landnings- och uppfartsplats'.1 Frågan är nu, hur denna hypotetiska förklaring kan stämma med faktiska folklivsförhållanden.
Det görs i orten gällande, att älven i yngre tid betecknat
en gräns mellan socknens östra och västra delar, så att t. o. m.
giftermål mellan personer bosatta på var sin sida om älven
betraktats som olämpliga eller onaturliga. Fäbodbruk, slåtter
o. d. har icke utövats av östbyggar i trakterna väster om
Månsta eller överhuvudtaget på västra sidan om älven; endast
i undantagsfall (genom gifte, arv etc.) kunde någon mindre
slogmark eller fäboddel komma i en östbygges ägo.2 Betr.
fiskeplatserna är man mindre säker på en motsvarande fördelning men framhåller, att fiske brukat praktiseras i samband med slåtterarbete och fäbodvistelse.3 Vad fäbodförhållandena angår, får den nutida ortsuppfattningen stöd i
fäbod- och kvarninventeringen av år 1663 (Jb 1664), där t. ex.
itämians fäbodar uppges brukade av "åthskillige i Kåtilla,
Wästtermycklingh, Månstadh, Carlsarfwedt och Tåårbärgh",
Sälen av personer i Karlsarvet, Månsta och Västermyckeläng,
Ok b odarn a (llookbodha) av folk i Karlsarvet och Månsta.4
Emellertid vågar man nog räkna med att Månsta som natur
1 Begagnandet av stamform *Mgn- (: fvn. mgn <*manög i st. f.
genitiv *Manar- som smsförled har ett fullt analogt motstycke i
den namnform *1V9s-siör som måste antagas ligga till grund för
sjönamnet nuv. Nåsen (moveringstyp) 3 st. Jä-Nås G96: till fdal.
*Ngs (: fvn. ngs < *nasö- ) bng på den stora näsformation i Västerdalälvens krök inom Jä, varöver den stora s. k. "Näsvägen" gått
och varav den vid östra delen av näsets bas (vägstyckets utgångsoch utmynnesplats) belägna Nås-bygden och hela nuv. Nås socken
har sitt namn — se komm. art. "Näs och Nås . .".
2 Ett utslag av sockendelarnas isolerade levnadssätt ser man
även däri, att olika hemslöjder utbildats på olika älvsidor: laggkärlstillverkning mest på västra, smide på östra sidan.
3 Brev E. Å. 10/4, °b och 22/9 1947. — I Rämmadsjön har idkats
ett icke obetydligt höstfiske av röding, i känd tid särsk. vid hemboföringen från långfäbodarna; jfr ortn. Rödstad s. 98.
4 Enl. utdraget hos Holmbäck KronAnsp s. 285-89. — Det
Hookbodha, som här (s. 288) anges brukat av bönder i Garberg
och Blyberg, torde icke vara = Okbodarna G102.
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namn kan härröra från en tid då jakt, fiske och järnhantering
hade större betydelse än fäbodväsendet och de särskilda markfördelningarna inom Älvdalssettungen ännu icke blivit så
strikt genomförda. I varje fall har man rätt anta, att folk
från Rotbygden i forna tider emellanåt haft anledning bege
sig över älven och västöver Månstasberget. Vägen, som från
Månsta går över detta berg — se G102 (här fig. 8), är med
säkerhet urgammal.' Man förnekar heller inte i orten, att
trafik med båtar över älven här upprätthållits även i yngre
tid•2 Sedan omkr. 30 år tillbaka finns hängbro mellan Månsta
och Rotlandet, en av socknens tre älvbroar.3
Vad så beträffar den supponerade användningen av stad f.,
är det i ÖvD icke ovanligt att en landnings- el. uppkörningsplats på bortre sidan av ett vatten får namn av den lokalitet
eller anläggning, som utgör målet. Exempel: Kvarnstaden
-stach strandplats vid Kättbosjön (nära Kvarnstadsberg) SVe
där man brukat landa vid färd till kvarnarna i sjöns utloppsdrag 4, Sackbergsstaden -ståda strandparti vid Styrsjön Le,
där man brukat lägga till med båtar när man skulle upp på
Sackberget (Saxb. G96) och plocka bär 5, Skäppsjöstaden -ståda
d:o på v. sidan om sjön Lång Si. där vintervägen till o. från
Skäppsjön (och Jordberg fäb.) går upp 6; jfr även sådana
(nedan s. 94 f närmare angivna) fall, där f. 1. utgöres av namnet på ett fäbodställe — ss Skinnarbodstad Ä, Gambodstaden
1 Liksom andra smärre lokala skogsvägar (stigar, klövjevägar)
saknas den dock naturligt nog på äldre lantmäterikartor. Holstensons av 1672 Ls L 132: 32 upptar endast huvudvägen i nord-sydlig
riktning öster om älven, och Porfyrbergskartan av 1790 Ls L 132: 34
har i trakten blott en nord-sydgående väg väster om älven mellan
Månsta och Kåtilla.
2 Ehuru Månstaborna själva mestadels hade sina båthus vid den
s. k. Månstasflon (snett nedom "Storbrott"), fanns dock en och annan
båt även i byn, och när någon från östra sidan kom och ville
över till Månsta, ropade han. "båt", varvid någon kom emot och
hjälpte vederb. över älven. E. Å. — brev 5/5 1947.
3 De andra äro vid Åsen och Västermyckeläng.
4 Uppt. B. L. 1939 SOA.
3, 6 Uppt. E. M. C. 1936 resp. B. L. 1934 SOA.
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Mo (NVe), Borrbergssta So och Flatbergsstaden Jä. Att det i
fallet Månsta(d) i stället blev beteckningen för överfartsberget,
som togs till bestämning i sta(c/)-namnet, är naturligt, eftersom vägmålen därbortom voro flerfaldiga. Jfr f. ö. under art.
"Jämtmotåsen . ." ovan framhållna varianttyper av besläktade
vägpunkts- och vägstyckenamn.
Till samma semologiska grupp hör enligt min åsikt också
ett annat av Dalarnas mera bekanta sta-namn, näml. bynamnet
Tunsta i Åls sn. Uttal: tiansta.1 Skrift: Tunstha 1546 -sta
51, Tunesta 1562, Twnastadh 1569, Tunestad 1574 1636 1685
-stadh 1612 63 Jb; Tunsta 1668 Ls — se fig. 9; Tunnestad
1713 78 -sta 42 Jb; Tunstad 1730 Sil, Tunsta 1757 Häl; Tunestad 1789 92 Jb; "Tunsta Gästgifwaregård" 1793 Kjellström,
"Thunsta en väl byggd gästgifvaregård" 1826 Unge, Thunsta
1863 ArÅl; Tunsta Rbg, G96, KbAl 1929, SOF. Detta torde
som förled innehålla sockennamnet Tana med syftning på
målet för färdfolk från Siljans- (och väl särskilt Ovansiljans-)
bygderna, vilka vid Tunsta passerade älven. Här är numera
landsvägs- och järnvägsbro, och av ålder har vid Tunsta
funnits flottbro eller färja.' Häröver gick nämligen stora
landsvägen nedåt Dalabergslagen från övre Österdalarna, proUppt. H. S. 1931 SOA.
Arosenius (ArÅl s. 7) nämner "elfbron vid Thunsta"; v. Unge
(s. 134) omtalar densamma som "en af de i Dalarna allmänna flottbroar", Kjellström (s. 25) som "Åhls Färjebro öfwer Dalälfyen";
och enligt Hälphers (DågbDal s. 97) fanns redan omkr. 1757 strax
vid Åls kyrka en av sockenborna underhållen flottbro över älven,
vilken kunde öppnas för passerande båtar. Också Siljeström (Sil
s. 22) omtalar 1730, att flottbro fanns mellan Tunsta i Ål och
Smedsarvet i Le,. liksom vid Noret Le. Ett rågångsbrev av år
1613 (se här bil. 10) nämner "åål färia i äluen", och även från 1500talet är förekomsten av färja där känd (FsMD 1:10 s. 111); ett
minne av denna innehåller ortn. Filljetkern, åker på näset mittemot
Tunsta, Le (uppt. B. L. 1934 SOA). Vid båda nuv. broändarna
har gjorts fynd av fornsaker (från 900- el. 1000-talet); se FsMD
1:10 s. 112 f, DEB 1936 s. 124. Såsom av citaten från Kjellström
och v. Unge bland namnbeläggen ovan framgår, har i Tunsta också
funnits gästgivargård, vilket väl kan anses typiskt för en passageplats.
2
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Fig. 9. Avsnitt av J. Holstensons karta över Lexands, Bjursås och Åls
socknar 1668 Ls L 132: 23: 1.

vinsens sannolikt äldsta egentliga landsväg.' I OvSi berättas
ännu.om vandringsfärder söderut över Tunsta; bl. a. omtalas,
att beväringarna förr i patrull gingo denna väg för att inställa sig vid exercisplatsen Rommehed i Tuna (s. k. Tun1 Torslunds karta 1729 över "Sjön Sillian med Orsa och Alls
siögarne . . uti . . Österdalarne" (se bil. 14) upptar en enda väg:
"Stora Landswägen genom Östra Dahlarna", och denna går från
OvSi över Tunsta söderut (mot Tuna) genom Ål och Gagnef. Ifrågav.
väg är f. ö. angiven nedåt Gagnef med i huvudsak samma sträckning som nu redan på Holstensons karta av 1668 över Lexands,
Bjursås och Åls socknar; se här fig. 9. Borgs karta över Dalarne
1762 (bilagd Hälphers DagbDal), vilken upptar landskapets viktigare vägar, visar även Österdalsvägens fortsättning (efter sammangången med Västerdalsvägen) från Gagnef nedåt Bergslagen genom Tuna.
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heden), varvid de i G.agnef brukade möta västerdalingarna.'
Såsom B. Hesselman i annat sammanhang framhållitB, var det
också till Tuna hed som Gustav Vasa vid räfsten i Tuna 1528
stämde bönderna från Östra och Västra Dalarna till möte med
sig och sitt krigsfolk. Tuna var den första och största bygden
-utanför det egentliga, övre österdalsområdet (förr s. k. Siljesdalarna), och det var naturligt att infödda ovansiljansbOr i
gammal tid betraktade Tuna som närmaste mål- och utmynnesort för ifrågavarande vägled.
Med här givna förklaring berättiga namnen Mångla och
Tunsta måhända till att för dessa och liknande fall (märk
särskilt Skäppsjöstaden Si) räkna med en speciellare betydelse
av stad f., näml. 'bortre uppfartsplats i passage över vattendrag av viss stråkväg'? Betecknande för båda platserna som
överfartsställen är, att i nyare tid broanläggningar fått avlösa
forna tiders rodd- eller färjtrafik!
Övre Dalaområdet äger utom lifånsta Ä och Tunsta Al
ytterligare några bebyggelsenamn på -sta(d), näml. åtminstone bynamnen Rista Gag, Högosta Jä, Malmsta Nås och
Känsla Äpp samt gårdnamnet Folkesta Ty,3 Av dessa synas
Folkesta, Könsta och Rista liksom Illänsta och Tunsta av G.
Franzén ha uppfattats såsom äkta sta-namn. Medan för Högesta och Malmsta tecken saknas, äro näml. de fem nyssnämnda
inprickade på hans karta över svenska ortnamn på -sta(d) i
NK 5 s. 139.4 Men om mina förklaringar av Illånsta och
1 Här fanns vid vägmötet av gammalt en krog, i senare tid
känd som gästgivargård: Komtillmåtta (G96, Adelborg Gagn.
s. 11); jfr ULMA 17473. (uppt. B. L. 1945) s. 8, och se komm. art.
"Kuntmått".
2 NTU 7, s. 171, på tal om den gamla bygdemotsättningen Tuna
(tunkarlar): Övre Dalarna (dalkarlar).
3 Jfr dessutom nedan nämnda fall såsom Hållsta So, Knutssta
och Säppsta Mo; i viss mån bebyggelsenamn.
4 Att kartan avser -sta(d) 'boplats', framgår dels av resonemanget s. 137-140 (betr. Dalarna särskilt s. 138, där namntypen
säges från Gästrikland ha "följt Dalälven och dess båda källarmar
Öster- och Västerdalälven upp genom Dalarna") samt dels därav
att så kända namn på -sta(d) 'landnings- och uppfartsplats' som
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Tunsta äro riktiga, Mr denna karta . vad övD angår sägas
vara på alla punkter felaktig. Ty Rista (rista 1537, Rijdsta
1539 48, Rijstes gen. 1550, Resta 1557 DD o. KrönSaml;
Rista ArGag, Rbg, SOF; Rista G96 -stad GkSO; Rista —
-stad Adelborg Gagn. s. 9 ff) rista med z> e', beläget vid
början av en gammal skogsväg över näset mellan Västerdal-

Fig. 10.

Rista by vid Västerdalälven och näsvägen Rista—Nordbäck,

Gagnefs sn. Avsnitt av G96.

älven och Gagnefs kyrkbygd korresponderande med Tunstavägen (se Adelborg a. st. och jfr fig. 10), måste på grund av
läget och omständigheterna antagas vara sammansatt med
stad f. 'landnings- el. uppfartsplats' — det torde betyda 'stranden .där man från älven landsteg för att sedan rida upp över
näset mot Nordbäck etc.' 2 ; och övriga ifrågavarande fall äro
som bebyggelsenamn unga, samtliga saknas i Jb 1539 ff.
Tyngsjönamnet (Folkesta G88 SOF, utt. fidkasta fölkasta 3 ),

Högosta Jä (anfört av mig redan i GPS s. 510) och Medlångstad
i Alfta sn Räls (jfr Hesselman i NTU 7 s. 150) icke blivit angivna.
i Uttalet enl. uppt. H. S. 1931 SOA.
2 Förmodligen hade man hästhåll ordnat här under medeltiden.
3 Uppt. N. Hj. 1932-35 SOA.
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som mest liknar ett "äkta" sta-namn men i själva verket
otvivelaktigt endast utgör en efterapning av det i flera fall
inom Svealand förekommande Folkesta — föranledd av att
någon Folke ägt eller bebott gården 1, torde vara det absolut
yngsta.2 Högosta (G96 SOF) hågeståda — -stå 3, som egentligen
blott gäller en sydlig del av Snöborgs by f. d. färjställe och
upplagsplats för kol vid Västerdalälven 4 men som åtminstone
halvtannat århundrade har haft användning som gårdsnamn
(Högosta, ä. -stads KyJä)5, är uppenbart sammansatt med
stad f. och betyder liksom homonymen Högstad Si (varom
nedan) 'den höga stranden'.6 Till samma grupp höra troligen
också Malmsta och Sönsta, båda vid Västerdalälven. Det
förra' (Malmstad 1680 Db; Malmsta börj. 1700-t. KyNås;
Malmsta :stad 1837 Cr passim; Malmsta ArNås, Ing, G96,
SOF) miAmste1 8, i egenskap av bebyggelsenamn känt från
1669 (Molnstadh Torpet Db) men som naturnamn sannolikt
avsevärt äldre, torde ursprungligen ha åsyftat en landningsoch uppfartsplats som tillika var upplagsplats för myrmalm.
' Jfr bngna Sarlsberg för en något sydligare gård, som med
ett äldre namn även kallas "Hanses" (N. Hj. 1935 SOA), och Petersburg (G95) för en nordligare i samma bygd.
2 I Tyngsjö har bebyggelse, ursprungligt finsk, funnits blott
sedan 1600-talet; dessförinnan var här ren ödemark. Se Axelson
Vesterd. s. 102, FsMD 2: 4 s. 36; och jfr Gottlund DagbFinnskog
s. 265 ff, Nordmann FinnMellSv s. 19 ff ix f.
Uppt. B. L. 1931 SOA.
4 Kol fraktades förr härifrån per båt utför älven till Lindesnäs
bruk i Nås.
5 Den bekanta Bessarbrons skapare, Högostads Lars Matsson
(f. 1787), tros ha bebott en av de äldsta gårdarna på platsen.
6 Fallet Högosta(d) -en är intressant ur förledsformens synpunkt:
best. ack. *högo av adj. hög, med ändelsevokalen bevarad troligen
tack vare sentida användning av namnet i juxtapositiv form (nmfsv.
*Hogho stadhen) och med emfatisk betoning; för liknande talspråkliga fall se LvDG 2 s. 148.
7 För vänlig anvisning på 1600-talsbeläggen för detta namn
tackar jag läroverksadj. Gabriel Jonsson.
8 Sådan har enligt olika nutida uppgifter tagits dels utmed
älven mellan Malmsta och den nordligare Gullgrådan och dels i
sjön Nåsen. Jfr den mera obestämda notisen hos FslID 2: 7 s. 22 f.
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Könsta (så skrivet 1830 KyÄpp, ArÄpp, G95, SOF; Tjönsta
FsMD 2: 4 s, 74 f) st sj ånsta' 1, beläget nära Könbäcken (G95
SOF) by vid mynningen av. ett i Västerdalälven utfallande
mindre vattendrag, kan likaså från början ha avsett en landningsplats 2 ; men huruvida namndeterminativet (kanske di.
och sv. di. kynn känn 'vacker, behändig o. d.' = no. kjon
'klok, styv' QSV. - se Rietz s. 320b och TpEO s. 278) primärt gällt stadlokaliteten eller bäcken eller den i samma trakt
befintliga Könholen, låter sig f. n. icke avgöras.3
Av Dalabergslagens bebyggelsenamn på -sta(d) har ett,
nuv. stadsn. Avesta (urspr. = nuv. Avesta del av Krylbo
köping), av P. Envall i uppsatsen Grytnäs sockens bebyggelsenamn 4 visats likaledes vara sammansatt med stad f. Då
samme forskare a. st. säger sig i annat sammanhang ämna
påvisa, att sta(d)-namnen i Dalarna överhuvud ej böra förklaras med stad m. 'plats, ställe' utan innehålla ett element
med betydelsen 'landningsplats för båtar' samt att namnens
första smsled i regel utgöres av "ett naturbetecknande ord,
som närmare karakteriserar den ifrågavarande båtplatsen",
tillkännager han emellertid därmed en alltför ensidig uppfattning — förmodligen beroende på otillräcklig undersökning; och det kan vara skäl att här positivt bemöta Envalls
uttalanden. Visserligen har icke heller jag för denna frågas
skull kunnat genomgå allt namnmaterial ens för övD-området,
men jag känner dock genom egna uppteckningar från 13
socknar (se Förord), arkivalie- och litteraturexcerperingar samt
erhållna skriftliga svarsmeddelanden det mesta härav och kan
på denna grund säga följande.
1. Betr. determinativens art och betydelse i områdets ortnamn på -stad f. är att märka: A. Endast i ett mindertal
fall utgöras de av karakteriserande n.aturbetecknande ord
eller namn, och då avses oftast "stadens" läge vid eller i
1 Uppt.

N. Hj. 1932 SOA.
Vid Könsta är båtstad, upplyses från orten.
3 Hos FsMD förklaras holnamnet, med språkligt ohållbar motivering, som primärt.
4 I: A. Ericstams "Grytnäs socken", Sala 1942, s. 13 f.
2
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närheten av ifrågav. naturföreteelse. Jfr Brunnsmyr(s)staden
båtstad vid Siljan SO Brunnsmyren So 1; Bjorsta (Bjursta
0-102) f. vadställe, sedan 1920 bro över Vanån NV Grindsjön
nära Bjorvasselns mynning Ve 9 ; Horrmunds- (el. Järnbod)staden strax nedam Horrmundsvallans utflöde i Västerdalälven och Öjsjöstaden V Öjsjön Tra 3 ; Bötåsta plats nära Bötåns utlopp i öjesjön 4 och Porsmyrstaden vik av samma sjö
NO Mossen Ma 5 ; Maslötstaden båtstad och upplagsplats för
timmer o. ved vid Västerdalälven nedom Maslötheden (mellan
Hulån och Nordan åker) Jä 2 ; Saxbergsstaden (Saek-) Le — se
ovan; Grådsta (Gråsta Adelborg Gagn. s. 25) gammal båtplats N Gråda (by med namn av den därvarande älvgrådan 6
jfr Adelborg a. st.) Gag.1 Några fall med direkt karakteriserande bestämning kunna dock påvisas: ? Vargsta båtstad och
uppkörsplats vid älven strax nedom Gullgrådan Nås 2; ?Könta Äpp — se s. 92; Rögstad nätställe på v. sidan av sjön
Yxen Si 9 och det ovan berörda byn. Högosta Jä, båda med
bet. 'den höga stranden resp. landnings- el. uppfartsplatsen'
här synes en (primär el. sekundär?)1° betydelse 'sjö- resp.
åkant, tvär strand' 11 ovanligt klart framträda. p. I ett större
antal fall ingår som förled en beteckning för utnyttjare av
strandplatsen som båtstad e. a., vanl. person- el. gårds- eller
bynamn. Ex. Bråmåsta (1840 RbBe), Bäcksta -d, Hinderssta,
Hållsta (jfr Hållstakittan 1840 RbUt) och Bu(d)sta båt- o.
notstäder på Sollerön. So 13 - de fyra förstnämnda till gårdsn.
Uppt. B. L. 1928 resp. 1931-39 SOA.
Brev N. Hj. 23/4 1947.
4 Matsson Rännkarlrået s. 37 42.
5 Uppt. N. Hj. 1931 SOA.
6 Di. gråda f. 'svagare fors' (DO, Rz); om ordet och dess släktskaper se f. ö. HqE0 s. 305 och TpEO s. 179 (under •graae m. 2).
7 Enl. uppt. H. S. 1931 SOA kallas platsen även Gråänget.
8 För ett sådant fall får man beakta möjligheten, att f. kan
vara gårdsnamn.
9 Uppt. B. L. 1935 SOA.
10 Frågan beröres i slutet av denna artikel.
11 Detta begrepp uttryckes annars mera normalt med di. (sjö-,
ear-, å-) städja f. OvSi OvVD.
12 Alla utom Bäckstad angivna å ÄgSo. F. ö. se uppt. B. L.
1928-47 (SOA), och jfr GPS s. 391 (Nilsson) samt 510 (Lindén).
1, 2
3
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Bilar/å 1, Bäck 2, Hinders, Hålls och det sistnämnda troligen
till e. 1. -bodarna i bynamnet Bråmåbo(darna) 4 ; Knutssta och
Siippsta (Säbbsta 1843 RbNu) strandplatser vid Nusnäs Mo s
— till gårdsn. Knuts resp. 9Säbb 6 ; Barbrostaden, Lissmatsstaden och Lissjakobstaden båtplatser Li — i Lima hade varje
gård båt och båthus och båtstad med särskilt namn 7 ; Gråbergstaden västlig vik med båtplats vid sjön Tyngen Ma —
till gårdsn. Gråberga (spec. en person Gråberga-Per i byn
Grönland Ma) 8; Gubbstaden båtstad vid Västerdalälven nära
byn Rågsveden Äpp 8 — ifall f. 1. icke är gårdsnamn, jfr det
nedan s. 98 anförda *Käringstad -en Or. Till samma grupp höra
väl närmast även följande fall, vari f. 1. utgöres av ett fäbodnamn: Borrbergssla båtstad väster om Siljan för Borrbergsfäbodlag So sa; ?Flatbergsstaden d:o på nordöstra sidan av
Marsjön Jä — jfr den mera västgående landvägen från Nordanåker till Ftatbergs fäbodar 9 b; Gambodstaden d:o vid VenBngn Hållsta brukas numera även om en gårdklase ovanför den
likbenämnda båtstaden.
Gen. pl. av ett från 1500-talet känt personnamn Bram (se
Pers GPM s. ,204 221) till verbet sv. och no. di. brama 'brösta sig,
pråla', synonymt med braska (se TpEO s. 36).
2

Urspr. soldatnamn.

Förmodligen till fäbodnamnet Hållen So : di. terrängordet
håll hålla f., varom se 2: 2 B Håll- och jfr s. 61 not 5.
3

Jfr förf. i DHB 1933 s. 105.
Uppt. B. L. 1931-45 (SOA). Förbryllande nog anges gårdar
förr ha funnits på båda ställena; men då bägge legat nära stranden
(Knutssta varit notvarp), synes det rådligast att ändå i första hand •
räkna med urspr. -stad f. 'landningsplats e. d.'.
6 Detta namn, som även ingår i ägon. Säbbarv -et (Säbarf
Säbbarfvet 1843 RbNu) o. Säbbänget (1843 RbNu) Mo och åtm. förr
använts även i Orsa (Ky0 1680-90), torde återgå på. fdal. kortformen Scebbe (se Lg-Br-Li s. 256) av mansn. fsv. Scebiorn —
jfr gårdsn. Säbben Mo. Övergången bb > pp framför tonlös kons.
i Seippsta har ett motstycke i vnm. Säpptjärn (G96) sep- Le,
som torde innehålla samma person- el. gårdsnamn. Jfr ytterligare
ortn. Säbbetäkt Svä (Linge SväSn s. 468).
7 Enligt ULMA 11281 s. 37 (N. Hj. 1932).
Uppt. N. Hj. 1932 SOA och brev N. Hj. 23/7 1947.
9a, b Upp. B. L. 1928 resp. 1931 'SOA.
4

5
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janssjön i viken SV Gambodarna Mo (NVe)la; Skinnarbodstad
d:o vid Nässjön. för Skinnarbodarnas folk Ä2 ; Solbergsstad
(solbärgs stadh 1613 Db — se bil. 10) f. råm. Al : Le — jfr
Solberga by f. d. fäb. (Solbergz fäbodar 1668 Ls) Al. Skenbar kombination av A- och B-motiv föreligger i Mor-Pers
Sackbergsstad vik av Styrsjön (SO Saxb. G96) Le, där en
Mor-Per haft ägor 1 b — bngn tillhör en inom ÖD icke ovanlig
typ av ägonamn, varmed anges en persons eller gårds del
av ett ägoområde e. d. med enhetlig beteckning.5 C. I några
fall är förleden, såsom redan framhållits, en beteckning för
vägmål eller vägpassage a) ett begynnelsenamn: Tunsta Ål
och några (s. 86 angivna) av de nyss under B närmare framhållna bngna med fäbodnamn som förled; b) en naturbenämning: Månsta Ä, (? Sackbergsstaden Le), Skäppsjöstaden Si —
se s. 86; c) ett ord för ekonomianläggning: Kvarnstaden Ve
— se s. 86. D. I vissa fall synes f. 1. åsyfta en kulturföreteelse förknippad med "staden" eller en omständighet rörande
farväg som utgått från densamma: Järnbodstaden = liorrmundsstaden Tra (se under A) — förmodligen har på stället funnits
någon bod för förvaring av utsmält myrjärn (jfr di. malmlada
ODB 2 s. 44); ? Malmsta Nås — se s. 91; Rista Gag
se
s. 90. E. I ett fåtal fall är determinativets mening oklar:
Sättjonssta So i", Stamstaden vid Ålderviken av Venjanssjön
Ve 1 d — jfr det på flera håll förekommande i iktpunktsnamnet
Stamnäs, behandlat i en komm. art.4 2. Betr. definitivets
betydelse i namnen på -stad f. finner jag det numera uppenbart, att denna icke alltid är = båt- el. ekstad 'landnings- o.
uppdragningsplats för båtar resp. ekor'. I vissa fall avses
snarare 'uppkörningsställe på land i vinterväg (från sjö el.
vattendrag)'.5 Ett säkert exempel härpå utgör Skäppsjöstaden
1. a, b, e., d

Uppt. B. L. resp. 1933, 1934, 1928, 1939 SOA.
Uppt. H. L. 1935 SOA, med uppslagsform Skinnarbo-.
3 Flera exempel anföras i 3: 3.
4 Något gårdsnamn Stam är icke känt från Ve, ehuruväl från
Vå (se 2: 2 B Stamhöljan).
5 Denna bet. visar sig ocks,å i app. smsn vinterstad f. 'plats
(vanligen vik) vid en sjö, varest man vintertiden brukar köra upp
från och ned till sjön (där in. a. o. en vinterväg går fram)' Li
2
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Si; jfr äv. Vinterländstaden ställe vid Gärdsjön. Rä där vintervägen till Vinterå kvarn går upp, vilket förutsätter ett
app. *vinterländstad = vinterstad. Ibland äro båda nu angivna
betydelserna tänkbara eller sannolika, dvs, när sommar- och
vintervägar — såsom ofta och isynnerhet vid passager —
sammanfalla; jfr Staden slcidca landnings- o. uppfartsplats på
v. sidan av Ogviken (Stadsviken) där sommar- o. vinterväg
till sjön Häsejen över Häsjeborn går eller gått upp Ve.' Förhållandet kan sägas vara parallellt med den redan i GPS
s. 525 not 47 av mig framhållna dubbelbetydelsen hos bor m.
'landparti (mellan två vatten), som utgjort bärställe i gammal
båtled; stenig förhöjning i vinterväg, där man på grund av
snölöshet kunde få lov att spaka fram forslädarna och ev.
bära en del av lasset'.2 I några namn inom GMO är det
slutligen närmast fråga om notstad 'för notdragning upprensat
strandstycke, notdragningsplats'; så t. ex. betr. Bråmåsta (och
? Bäckstad) So, jfr äv. Knutssta Mo (under 1.B ovan) och
det nedan under 5 anförda Rödstad A. 3. Ordet stad f.
uppt. N. Hj. 1938 SOA; föreliggande i dal. ortn. Vinterstaden Li
Le (fl. st.) och Vintersta(d)viken Ma Li samt utomdalska ss Vinterstan gd i Brunskogs sn Vrm, vilket i SOV 6 s. 31 utan närmare
ursprungsuppgift förklaras innehålla sv. di. vinterstad 'ställe där
man från isen kör upp på land el. tvärtom', och ? Vinterstad allmänning i Hannäs sn Små.
1 Ännu idag drar man här sommartid båtarna över bång, i stället
för att fara genom forsarna i Ogströmmen (s. k. Ogforsarna). Uppt.
B. L. 1931-39 SOA.
2 På den senare användningen, som jag känner särskilt från
NeVD (egna uppt:ar 1931 SOA), föreligga otvetydiga exempel i
ortn. Fantjärnborn myrås i vinterväg SO Vantjna N Idbäcken
fäb. och Tuppborn myrparti som passeras av vinterväg Ö Kvarnsjön V Skamhed by (båda G96) Jä, Ledsborn förhöjning mellan
två myrar S Flenarna (Ö Bysjön G89) Nås. Båda betydelserna
skymta bakom en uppgift från Leksands Asbyggefjärding (uppt.
B. L. 1934 SOA), enligt vilken b8r där är levande i en förallmänligad bem. 'rygg mellan sjöar el. myrar'. Från samma område
finnas ortnamnsexempel liknande de anförda västerdalska.
-stcid, -Ftach So — uppt. B. L. 1947) är
3 Ordet notstad
sammansatt med stad f. Som helhet ingår det i notvarpsnamnet
Skalk Eriks notstad Si (ÖDB 1 s. 130).
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kan i endera av sagda betydelser enkelt ingå som förled i
ortnamn. Ex. Statjärnen stå- tj. av Hulån NNO Skålö by Jä
(= Stortj. G-96) --- här finns båtstad 1, Stadssundet och Stadsviken stås- Ve - till Staden vid Ogviken (se ovan). 4. Med
avseende på fördelningen inom ÖvD av ortnamn på stad f.
märkes, att området väster om Siljan äger ett ojämförligt
större antal säkert hithörande fall än området öster därom.
1 övre Västerdalarna måste, att döma av uppgiften för Lima
sn ULMA 11281 s. 37 (se ovan s. 94) ha funnits en stor mängd
båtstad-namn, ehuru. endast ett relativt fåtal blivit föremål för
uppteckning.' 5. En del sta(d)-namn äro, delvis på grund
av otillräckliga upplysningar, dunkla och svåra att klassificera.
I åtskilliga övredalska fall kan e. 1. vara antingen stad f. i
endera av ovan angivna betydelser eller stad m. i bet. 'plats
där något finns (samlas, hämtas) el. görs; plats som är så el.
så beskaffad' — om detta senare element se vidare art.
"Ästas- . .". Ex.: *Brunnstad -en i smsn Brunnstaholmen
h. i Bysjön Nås 4 ; Fännsta -d (Fenstad
Fensta — Fänsta 1846 RbÖsKrå, jfr äv. Finstad RbKrå) fanståe -sta'
=•
åker NO Fännsjön vid Östnor Mo — f. 1. är
här . di. färne 'vattenfräken' 5; t Grönstad (1846 RbKrå) åker
Mo 6; Kasstad båt- och upplagsplats vid Nässjön Ä. —
Näml. på västra sidan, dkr en kärrväg kommer fram. Härifrån kunde man ro uppefter ån till ekonomianläggningarna (kvarnar, stamp och såg) som funnos mellan Huln och Kvarnsjön. Uppt.
B. L. 1931 SOA.
2 Uppt. B. L. 1931 SOA.
3 Detta bekräftas i brev N. Hj. 25/4 1947.
4 Uppt. B. L. 1933-46 (SOA).
Bngn torde vara sekundär i förh. t. vnm. Fännsjön 'sjön
med fräkenvegetation' och alltså knappast en självständig bildning
med bet. 'plats där man sammandrar och torkar fräken'. I torvströtag vid Fännsta har man funnit gamla lämningar av flottar samt
av ljusterved; enl. brev J. R. 27/3 1946, jfr uppt. B. L. 1933 SOA.
6 Tänkbart är, att namnet hänför sig till sjön Grönängen Ö Säs
fäb. (förr även kallad *Grönsjön — se 2: 2 C Gräns-), i vilket fall
e. 1. säkerligen är stad f. 'landnings- el. uppfartsplats'. Jfr emell.
det halvt appellativiska, i art. "Ästas- . ." berörda Grönstad 'ställe
med grön växtlighet', belagt så nära som i Le.
Uppt. H. L. 1935 SOA.
7
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f. I. väl di. kase ra.', Rödstad r0- plats för höstfiske av röding
(di. ra() röd f.) i Rämmadsjön Ä2 ; *Sickstad i sammanställningen
Sicksta rann (1811 SI) venjanssloge inom Ä, ej närmare lokaliserbar — f. 1. är adj. di. sk sink 'sank'; "Käringstad -en i
smsn Käringstafallet kista- skogsparti Ö Södersjön (S Skärbergsheden) Or." 6. I något fall föreligger ett Ungt namn på
-sta(d) 'boplats' eller kanske eg. 'strandplats, nyttjad som boplats', bildat efter mönster av äkta sta-namn. Ex. (Gammel)
Helgsta -sta', nu förfallet ställe (smedja och gård) vid Djursjöåns inlopp i sjön Gyllingen Le, anlagt av en smed Helgsten från Lindesnäs i Nås.4 Måhända hör hit också det hos
Rbg upptagna Vallsta gård vid Västerdalälven Tra, för vilket
saknas uppteckning i SOA.5 7. Ett genom ombildning uppkommet, helt falskt sta-namn utgör Blängsta
bk:Esta
f. fäb. (byggda på 1870-talet = Skarphol fäb. G10.2) Mo vid
Blängsta(mn)ån övre del av Kräggån — till ängesn. Blängstamn -etn, vars e. 1. är di. stamn stam n. 'ställe där man dämt
upp ett vattendrag med syfte att genom övervattning förkovra
gräsväxten på omgivande lågmark' .6
Till vilken ord- och betydelsegrupp de inom DB förefintliga
gamla bebyggelsenamnen på -sta (fsv. -stadha -stadhum) äro att
hänföra, har ännu icke genom en förutsättningsfri undersökning blivit klarlagt. Flera av områdets sta-lokaliteter (ex.
Kvista gd Ske G90 och Fullsta by By G91) 7 ligga liksom
Avesta så till, att stad f. icke å priori får anses uteslutet som
1 Jfr Sågstad ställe vid Kvarnbäckens mynning i Nässjön Ä:
förmodligen ett app. "sågstad m. 'plats för vattusåg' — nedan s. 131.
2 Uppt. H. L. 1934 SOA med uppslagsformen Råd-. Enl. brev
E. Å. 22/9 1947 brukas bngn för två ol. platser i sjön.
a, b Uppt. B. L. 1932 resp. 1939 SOA.
4 Ett annat, yngre Helgsta (vartill bngna Helgstakvarnen och
Helgstaån) finns vid Djurån SV Djura by, där ättlingar till smeden Helgsten bott sedan 1890-talet. Uppt. B. L. 1934 SOA.
5 Jfr det nedan s. 100 nämnda Vallsta Tu samt övriga i SOF
angivna likalydande svenska bebyggelsenamn.
Jfr DO och ÖDB 1 s. 208 ff, äv. SOA DiOrds.
7 Båda ligga vid Dalälven, och för båda finnas medeltida plurala
namnformer — se provisoriskt DD Reg. s. 51 59 och (betr. Fullsta)
Larsson BySnsHist s. 261.
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namnelement.' Och enbart av äldre pluralböjning -stadha
-stadhum osv.2 är man icke berättigad att uppfatta ifrågav.
bngr som äkta sta-namn med bet. 'boställe', vilket för Sverige
överhuvud näranog synes ha blivit rege13; ett -stad m. eller
f. med annan betydelse (i naturnamn övergångna till bebyggelsenamn) kan moveringsvis tidigt ha fått plurala böjningsformer lika väl som andra lokalbeteckningar (nsv. -berga,
-mora, -åkra, -tuna etc.).4 I trakter som Tu—Hed—Ske—Fol
—By med förhållandevis tidiga bosättningar (se ovan s. 33 f)
och mer omedelbara förbindelser med mellansvenska slättbygderna äro emellertid utsikterna att finna äkta sta-namn
större än betr. övriga delar av Dalarna, och läget av vissa
härvarande sta-byar (ex. ?Tviksta Hed, Ansta och Orrsta Ske
1 Här må också nämnas *Vid(e)sta, skr. i Widestom 1478 DD 1
s. 126 avskr., vilket ej kan bestämt lokaliseras men möjligen gällt
en gård i (närheten av) den vid Dalälven belägna Nedernora by Ske.
2 Om nominativformen här varit - stadhir eller - stadhar, är icke
klart; i - stadhe (flera fall, gen.) beror - e på försvagning av -a.
3 Man har räknat med ett särskilt pluralt element fsv. stadhir
(fvn. stabir) 'boplats, boställe, bostad': och detta är väl riktigt
med hänsyn till den typblivna ortnamnsböjningen, men man får
icke betrakta elementet som ett primärt ordförhållande. Pluraliteten är här att förstå på samma sätt som hos moverade plurala
bebyggelse- och ägonamn (i ÖvD äv. traktnamn). Min mening om
dylika, vilken är självständigt utvecklad (jfr närmast J. Sahlgren i
NoB 23 s. 194 o. 34 s. 98, E. Holmkvist i NoB 24 s. 104 ff, Modeer FärdvSjöm s. 4 ff, Janzen SubstBoh s. 223 f, Franzén Vikb.
s. 54 f, Hedblom "säter" s. 54 ff (särsk. 67), I. Lundahl Falb. s.
98 f och NoB 25 s. 17 ff samt för övrigt i sistn. arbeten ytterligare anförd litt.), tillkännages provisoriskt s. xviri 150 ff och
närmare i konan. art. "Mora och Morkarlby" samt översiktligt i
3: 2 (Ellipsföreteelser).
Ett ganska 4.kert hithörande exempel erbjuder det ovannämnda
stadsn. Avesta (Avsta), skr. in aghastadhum 1303 DD 1 s. 3. Och
detta fall är inte märkligare än när plural moveringsform redan
1320 uppträder för byn. Glistjärna Rä ( -tiernum -tiernom vidim.
ByRä0r, jfr här bil. 1 A—B): till vnm. *Glisticerne, tjärn vid byn.
Jfr f. ö. gotl. ortn. Hägurstadar, Albystadar m. m. (GotlOB s.
968), fiskelägesnamn med fgut. dat. stapum till stad 'landningsplats' (möjligen med primär och egentlig ordpluralitet), jämte talrika ägonamn på -städar till -städ m. i bet. 'plats (där något
finns osv.)'.
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.G90, Mesta Fol G91)1 gör det rimligt att för DB verkligen
räkna med förekomsten av sådana namn oavsett om personnamn ingår som förled eller icke. Ett och annat av här förekommande namn på -sta synes dock vara antingen yngre
bildning ev. efter mönster av äkta sta-namn, så Tviksta (Kb
1921 SOF, Tvista G90) tvik- gd och Vallsta (G90 Kb SOF)
gdr Tu 2, eller också ombildning, så .Hysta (G90 SOF = Hydeshyttan 1539 KrönSaml, Hyshyttan 1556 DD avskr.) by vid
sjön Hyen Ske 3 — samtliga fall som befinnas inmärkta på
kartan i NK 5 s. 139..
Det faktum att Franzéns karta över "Svenska ortnamn på
-sta(d)" för Dalarnas del kommit att upptaga inte blott, såsom
avsetts, gamla primärnamn med efterledsbetydelsen 'boställe'
utan även andra och särskilt några till stad f.4, visar vanskligheten av att med ett ytligt tillvägagångssätt försöka kartlägga en viss grupp av svenska sta-namn; ett sådant försök
måste också redan ur metodens synpunkt betraktas som förkastligt.3 En översiktskarta över Sveriges namn på -sta(d)
kan icke göras någorlunda korrekt, förrän rikets hithörande
ortnamn överhuvud blivit ordentligt undersökta; ty även i
1 För Tviksta saknas medeltida belägg. Betr. övriga se provisoriskt DD Reg. s. 47 58 57. För Ansta har J. Sahlgren i NoB
10 s. 134 f framhållit en skriftform från 1268, angastathum SD,
vars f. 1. synes honom förutsätta ett mansnamn *Ange. Rör. ett i
Hed förr brukligt, icke klart lokaliserat bynamn Finnsta (i finstadhom 1408 DD), kvarlevande i bngna Finnsta fjärding och
Finnstaängarna och förmodligen bildat med personnamn, jfr K.
Trotzig i DHT 1922 s. 56.
Båda äro upptagna i gällande Jb, skr. Tvikstad resp. Wallsta;
men för intetdera finnas medeltida skriftbelägg. Tviksta kallas
även bitcebo, d. ä. Bitarbo, och Vallsta (av kringliggande byars
befolkning) bialcegedran. Uppt. H. S. 1930 SOA.
3 I DD Reg. s. 54 förklaras: Hysshyllan. Byn Hysta i Schedvi,
der en ödelagd hytta fordom haft sitt läge.
4 En del av de på G-kartorna och i ortlexika upptagna namnen
(Högosta Jä, Malmsta Nås, Tviksta Hed) saknas dock — av vilken
orsak?
5 För Dalanamnen synes icke ens ha begagnats då föreliggande
uppteckningar i SOA.
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områden med övervägande äkta sta-namn torde i större utsträckning än som hittills blivit känt, förekomma strödda äldre
fall med annan efterledsbety1else.1 En sådan karta (eller
bättre: serie av kartor) bör i möjlig mån utvisa fördelningen
av 1) fsv. -stadhir 'boställe' 2 - och här bör särhållas a) primärnamn och b) sekundärnamn (anslutnings- el. uppkallelsenamn)5, 2) -stad 'plats där något finns, görs osv.' 4 — om
denna grupp se som sagt närmare art. “Ästas- Ästä(s)3) -stad 'strand, landnings- el. uppfarts- (äv. notdragning.)
plats' — den grupp till vars kännedom föreliggande artikel
vill utgöra ett bidrag 5, 4) ev. ett -stad (urspr. neutr.?) till
sv. di. siad n. — f. 'kant på jordstycke, åker- el. ängsren o.
fsv: stadh n. 'ds' 6 - jfr G-. Lindes uttalande aa s. 123.
Vid en allmännare undersökning av svenska namnelementen
-stad (och -stöde) bör viss hänsyn tagas även till i dialekt
Blandningen av olika slags sta-namn är på sina håll påfallande;
så i Värmland (se SOV passim) och Småland (se Ödeen StudSmål
Bebh s. 451 ff). Att man även för mellansvenska områden i viss
mån har att räkna med liknande förhållanden, har nu framhållits
av G-. Linde i NoB 34 s. 99 ff. Jfr nedan s. 132 f.
2 Med ovan gjorda reservation betr. formuppfattningen.
3 För exempel på anslutningsnamn (min term) se Ödeen aa s. 454:
Hulterstad, Franzén Vikb. s. 114: Almstad, OGB 10 s. 140 f: _Wordoch Söderstad. Dalska fall av uppkallelsenamn utgöra troligen,
såsom ovan framhållits, gårdn. Folkesta Ty och Vallsta Tu.
4 1 Västsv. uppträder därjämte ett synonymt -stöd(e) n.; se SOV
passim, Drougge Bull. s. 144 m. litt.
5 Rörande svensk ortnamnbildning på -stad i (de förra, särsk.
den första av) här ifrågav. bemärkelser får i övrigt t. v. hänvisas
till SOV passim (naunnelementet är i Vrm ganska vanligt och
uppenbart = fvn. stO dal. stad f.), SOÄ 19 s. 143; Karsten SBÖ
1 s. 124 ff, Sahlgren NoB 8 s. 176 f och HälsingbOrtn s. 120,
Ödeen aa s. 451, Westman Nylön 1 s. 332, Friberg Kåll. s. 70,
Linden i GPS s. 510, Ståhle -inge s. 432 f, Linde aa s. 124 f;
HqE0 stad.
6 Om detta ord, delvis sammangånget med stad '(vattenkant),
strand', se utöver Rietz s. 668 a särsk. Ståhle a. st. (med beriktigande av Söderwalls översättning) ,och Ahlbäck SubstFinlSv s. 216 f.
Ordet kan tänkas ingå i t. ex. .Akersta - d 2 st. Älvsb (SOÄ 7: 1
s. 197 213), eg. app. *åkerstad 'åkerkant'?
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och ortnamn belagda appellativiska smsr med samma definitiv,
av vilka åtminstone följande synas höra till här närmast ifrågavarande grupp: båtstad, ekstad och synonymt skeppstad — de
båda förra brukliga bl. a. i Dal 1, den senare i Små 2; färj(e)stads; färdstad Da14; notstad — åtm. i Dal; land- ländstad
(fvn. lendist9ö) — bl. a. i Dal 6 ; vinterstad, -ländstad — åtm. i
Da1.6 Det är f. n. icke klart, i vad mån de fyra förstnämnda
av dessa smsr innehålla ett stad '(vattenkant), strand, landntngsplats' eller fsv. stapel- i en betydelse 'plats för (angörning, uppdragning, förvaring av) farkoster'. På sina håll,
särskilt österut på området Götaland—Norrland men även
västligare och t. o. m. inom ÖvD, förete hithörande ord och
1 Byn. Båtstad Tu återgår måhända snarare på ett `Borsta
(jfr skr. Börstade ferio hos Peder Swart) med bet. 'landningsplatsen vid boren' (enl. Hesselman NTU 7 s. 156 f — jfr även S.
. vid Borlänge, det
Erixon i SyKulturb N. F. 2 s. 55) eller
långa båtbärningsstället'.
2 Se komm. art. "Skeppstad", och jfr t. v. förf. i GPS s. 510.
Min undersökning i sista. arb. om skepp i ortnamn (s. 507 ff)
samt om betydelse- och bruksförhållandet mellan orden skepp och
båt (s. 514 ff) synes ha varit såväl Ståhle som Linde obekant.
Hos den förre hade hänvisning till min uppsats varit lämplig s.
432 (betr. namn på -stad och Stad - ), 502 och 533 (betr. Skeppsdrätt etc.); hos den Senare s. 123, där översättningen av ortn.
Ek(e)sta, Skeppsta med 'landningsplatsen för ekan, skeppet' ter
sig onödigt dunkel.
3 Föreligger i många sv. ortnamn, däribland ett tiotal bebyggelsenamn Färjestad -en (se SOF). Av intresse m. häns. t. den feminina böjningen är dal. naturn. fårstdda överföringsställe för kreatur i Säxåflån Jä (uppt. B. L. 1931 SOA).
4 Känt blott från Ä med (tydl. sekundära) bet. 'ställe, varifrån
man regelbundet brukade färdas över älven' DO.
5 1 ösv. brukas jämte land - — ländstad f. även ländstäd och
hamnstäd 11. (Vendell, Wessman, SvLittSällskFin1). I ÖvD har
ordet ländstad östlig orientering (Or Bo Rä) men ingår kanhända även i bngn Länstaholmen leenstg - h. i sjön Gensen Jä,
utanför båtplatsen till en större fäbodväg. Ordet landstad föreligger inom ÖvD åtminstone i ortn. Landstaden -st4d93 vik av
B. Icksjön Rä — uppt. B. L. SOA liksom föreg.
6 För exempel i dal. ortn. se ovan.
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ortnamn maskulin böjning; men man vågar nog räkna med
att feminint genus varit det ursprungliga och att orden överhuvud kunna sammanhållas med fvn. stvå.' Detta senare har
troligen en gång i bet. 'strand, landningsplats' varit använt
över ett sammanhängande väst- och östnordiskt område.2 Ett
mera speciellt nordiskt ord för 'strand nyttjad till angörning av
båtar's har haft sin motivering däri att endast strandstycken av
viss beskaffenhet voro tjänliga till båtplatser och dessutom
ofta måste särskilt iordningställas för ändamålet.4 I Dalmålsordboken har jag för Ve : Kä lämnat en översättning av ordet,
vilken torde äga rätt allmän giltighet åtminstone i trakter där
kölbåtar användas: 'särskilt lämpat el. ordnat landnings- och
uppdragningsställe för båt'; den åtföljes av frasen ru båtn
bot-i stadi 'ro båten bort-i staden'.
1 Ståhle, som aa s. 431 f anför några av här ifrågavarande smsr,
tillkännager en liknande mening om efterledselementet. Jfr äv.
Sahlgren NoB a. st., Drougge Bull. s. 92.
2 Ett antagande som icke behöver motsägas därav att lapskans
staåfo staryö 'landningsplats för båtar, hamn' < urn. *staåwö
(Thomsen Einfluss s. 171, Qvigstad NordLehnw s. 317) uppenbarligen tillhör en grupp av ord rörande sjöteknik o. d., som enligt
V, Jansson i OUÅ 1936 s. 46 f inlånats vid beröring mellan lappar
och nordbor vid Ishavskusten.
Samma ord lär enligt Karsten SBÖ 1 s. 123 ff och FinnGerm
s. 531 ff vara det finska subst. taro = taroma 'odlad och bebodd
trakt' (Lönnrot Suppl.), som ingår i ortnamn ss Alastaro och Flistaro 'Neder-' resp. 'Över-' fl. st. i Österbotten o. Satakunda och
väl även i finl. persontilln. Tharo (1471 1647 osv.).
3 Enligt Torp EG, art. stod f., betyder ordet egentligen 'stod
hvor en staar el. stanser'; i no. di. kan det även avse 'indhegnet
melkeplads, standkvarter för
och i nisl. 'opholdssted'.
4 Som ett exempel från ÖvD kan anföras uppgiften från Lima
(ULMA 11281 s. 37), att man vid sjöar med myrstränder brukar
gräva ur en spetsigt trekantig stad för båten, där den ligger mer
eller mindre oberörd av vinden och där man lätt kan lasta och
stiga i och ur båten.

Djur- 'kreatur' i Siljanstraktens ortnamn.
Ordet djur ingår som förled (Djor- Djur-) i åtskilliga österdalska ortnamn. Men dess syftning torde icke i alla fall vara
densamma. En grupp beröres i komm. art. "Noabenämningar
för jaktdjur . .", en annan här nedan.
På utmarkerna tillhörande gamla östbyggefjärdingen av
Mora sn märkas följande namn:
Djurkälla -n cijör-(beld -a) 2 naturlig källa och gammalt råmärke mellan garsåsbornas i Mo och leksandskarlarnas ägor
vid Mo : Rä rå ned mot Siljan. — Djurkella, en warsamt
flödande springkella, nära intill Stumsnäs byns jemflutna sloge
Djurkellänget 4 benämd, . . Giura Kiälla 1792 Lk; Djurkälla
ArMo. Nu även namn på byst, vid järnvägssträckan Garsås—
Stumsnäs, nära Rä rå: utt. -käld, skr. Djurkällan SOF.
Djurloke te)r- änge SO Fåsås fäb. — . . twenne tjegar i
fåsås och djurlok 1750 Lf ; Djor- Gjor- Jorlok 1843 RbFä
NoNu. Betr. vattenordet lok(e) m. se 2: 1.
Djurmyr -en t ör- odling NV Fåsås fäb. — Djurmyr(a) —
Djor- Jor- Jord- Gjörmyran 1843 RbFäNoBeNuGa. Ht:
Djurmyrsbäcken vdr t. Östertjärne förbi myrodlingen, Djormyrsänget 1843 RbFä.
Ett råmärke vid äldre gränslinje Mo : Rä (Le) benämndes
på sin tid t Djurmyre röse eller t Djurmyr sten: diuremyre
röse 1614 Db, Diurmyr Steen 1707 Ls Lk.
i De levande enl. uppt. B. L. 1932-39 SOA.
2 Den obestämda formen brukas mest om trakten, den bestämda
om själva källan.
3 Kursiverat av B. L.

DJUR- 'KREATUR'

105

Ytterligare ett försvunnet namn är t Djurboda, fäb. tillhörande Färnäs Mo?: slog i .. diurboda 1775 Lf.1
Ur formsynpunkt må först anmärkas, att skrivningarna med
Gjor- o. d. för här upptagna namn torde sammanhänga därmed
att gj i dialekten fått samma eller liknande uttal som dj. Så.
till betydelsefrågan!
Om Djurkälla kunde man i Garsås upplysa, att den brukat
anlitas av, kreaturen vid betesgång. Det lär vara den enda
källan i trakten, stor men svår att hitta. Uppgiften tyder
på, att namnets förled Djur- avser boskapsdjur utsläppta på
bete i skogsmarken. Den ger också anledning förmoda, att
bygdeområdets övriga ortnamn med samma determinativ likaledes syfta på boskap.3 I fallen Djurloke och Djurmyr kan
f. 1. betyda, att något enskilt kreatur gått ned sig och omkommit i vsmn resp. myren; jfr vnm. Fregåstjårne, Lörgåsbrunn, Kyrdöden och Illärrargöl 2: 2 A samt *Kulok -ar i smsn
Kulokmyr Ve. Huruvida Djurboda bör förstås som ett fäbodnamn på -boda (-bodar) med bestämningen Djur- 'fäbodarna
där man hållit kreatur' eller som böjningsform av ett sammansatt appellativ *djurbod -ar 'kreatursbod', vågar jag icke avgöra; jfr Oxbodarna (ÄgSo) stort ägoområde med lador o. d.
på Solleröns västsida So.3
Tolkningen på• detta sätt av belagda Djur-namn på Östbyggefjärdingens utmarker styrkes av den i följande fall
förekommande appellativiska bngn Djurgården för allmänningsmarker vid byar inom GMO: 1. ityår- tårgårck, ett
ännu inhägnat f. slog- och hagområde strax nedom Nusnäs
by Mo, där man brukat hålla kreatur (kor, getter osv.) på
I Har förgäves efterfrågats i No Fä Nu Ga.
Mera speciellt på nötboskap syftar Nöt- (Nåt-), som förekommer i enstaka fall; ex. Nötbron, ned- bro i g. landsv. över en
bäck vid Knås NVe och Nålmyren NV Landbobyn SVe, ?Nåtberg
bg N Gesunda fäbodby So — här kan dock f. 1. lika väl vara di.
nåt 'natt' med likn. bet, som den i Kvällsberg (komm. art. "Bynamnet Östnor och folklig väderstrecksorientation").
3 Ett ord *kobod f. 'bod för tillfällig härbärgering av kor vid
slåtter- el. betesmark?' torde förutsättas av ett par namn i SVe —
se 2: 2B Kubus-.
2
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bete särskilt om eftersommaren.1 — Djurgården (åker, slog)
1843 RbNu. Härtill sannolikt Gårdsånget g4s-, slogm. N
Djurgården, förkortning för "Djurgårdsänget. 2. 'Djurgård(en)
vid Färnäs by Mo; förutsättes av ägon. t Djurgårdsplats —
Djorgårdsplatts 1843 RbFä; om "gårdens" läge och användning saknas nu all kännedom i bygden.2 3. Dyörgardn ställe
bakom sandvallen väster om Bumbelnäs by Vå; där begravdes
förr hästar, som man slaktat. (DO).
Även om det ord *djurgård, som nyss anförda lokalitetsnamn förutsätta, haft olika betydelser i olika fall — såsom
föreliggande uppgifter ge vid handen 3, torde man ändock
vara berättigad att för förra leden ansätta betydelsen 'kreatur, boskapsdjur, fyrfota tamdjur'. Det är näml. icke troligt,
att man invid byarna skulle ha haft vare sig inhägnader för
vilda djur (jaktdjui e. d.)4 eller inrättningar för fångst av
sådana; i ÖDB föreligga inga uppgifter om dylika förhållanden.2 Däremot är det sannolikt, att man förr i större utsträckning än som är känt (jfr ÖDB 1 s. 176 f) vid byarna
haft inhägnade betesmarker att hålla kreaturen i under tiden
före och efter fäbodflyttningen. Ett säkert fall från Siljanstrakten utgöra de s. k. Bodhagarna biadeigor, beteshagar VSV
Backa by Rä, vilka veterligen ha använts .för sådant ändamål.6
Mot de negerande uppgifterna i ÖDB a. st., vilka skulle gälla
Uppt. B. L. 1933-45. Uttalet djur- (med tt för väntat o liksom i enkla ordet glor 'djur), vilket är påfallande, kan tänkas bero
på riksspråkligt inflytande. Jfr Djurgården i Stockholm?
2 Efterfrågning gjordes 1945-46.
3 I fallet 3 (Vå) kan dock upplysningen rör, begravning av
hästar gälla ett yngre utnyttjande av en f. kreaturshage. Appellativet anger ju marken som ett inhägnat område!
4 Jfr SAOB djurgård 1-2, fsv. diura gardher (fvn. dgragarbr) med denna bet.; för exempel i sv. ortnamn se Friberg Kål'.
s. 54.
5 Ortnamn som Rensgårdarna Li och Älgsgården myrslog Sä,
förutsätta dock appellativer, vilka liksom norrl. älggård torde ha
avsett platser med stängsel- (och grop- eller giller-)anordningar för
fångst av högvilt. Se Niss Hj. Matsson i Särna-Idre s. 263 f; och
jfr Widén JaktDjurf s. 114, Ekman NJF s. 45, Hallström Skand
Gränsb s. 40.
6 Uppt. B. L. 1936 SOA.
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1800-talets förra hälft, står f. ö. det faktum att ortnamn på
-hage(n) -hagarna finnas rätt ymnigt åtminstone inom ÖD
ehuru påfallande mera i NeSi (särsk. Le där f. 1. ofta anger
ägaren) än i OySi.
De i DO hittills införda notiserna om användningen i dalmål av ordet djur omtala detta som brukat om 'vilt djur'
Ore, '(vilt) fyrfotadjur' Vå : In Mo: Ox, 'vilt däggdjur' Tra,
'däggdjur' Ä:Ås, 'däggdjur; om djur i allmänhet, i mots. t.
människa; ej om husdjur' Mo : Bon, 'fyrfotadjur (ex. hare,
mus)' Ma; eller upplysa, att det 'särskilt användes, då man
ej närmare kan bestämma det ifrågav. djurets art' Vå 0, att
det 'sällan eller aldrig begagnas om fågel, fisk el. fotlöst djur
(orm, mask osv.)' So Mo : Ös Ma : Öje. Endast i två notiser
tillkännages klart, att ordet kan brukas om 'husdjur, kreatur',
näml. från Ve : Vä och Jä : Skå.' I syfte att närmare utröna bygdemålens förhållande till ortnamnen på Djur- i Sil. .
janstrakten och särskilt i Mora östbyggefjärding, företog förf.
under 1945 en efterfrågan rörande ordets anv. i Morabyarna
närmast kring sjön samt dessutom i Stumsnäs Rä, i So och Si;
och erfor jag därvid, att djur (i växling med kreatur, kräk
och artbetecknande appellativer) verkligen är brukbart om
'kreatur' i Mo : G aNuFäNoBonKräMorkIsVi samt i Si. Ett
uttryck, som i alla dessa bygder kan nyttjas med samma betydelse, är: ett fint djur (om t. ex. köpt ko, häst el. annat
fyrfota husdjur). Andra i Mo antecknade vanliga uttryck:
dem a da c46n da 'de ha då husdjuren där', nu e c4(521 OJ, o
. hur
'nu äro kreaturen ute' Ga; . . tur mogg t ör an a
många kreatur (: hästar, kor, får o. getter, svin) man har'
No Vi.
Negativa uppgifter (= ordet ej brukbart om kreatur) erhöllos
i Rä : Stu, Mo : Vin och So. I dessa bygder påstods, att
man ifråga om husdjur använder ordet kreatur eller artbetecknande ord (ko, häst osv.).
Alltnog har brukbarheten av app. djur i bet. 'kreatur, husdjur, fyrfota tamdjur' genom här återgivna uppteckningar
1 De icke excerperade källor (sedessamlingar etc.), till vilka hänvisas. på DO-korten, har jag dock ej haft tillfälle att granska.
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betygats för de flesta av Siljanstraktens dialekter.' Såsom
särskilt ortnamn (och ord i ortnamn: *djurbod?, *djurgård) visa
— rör det sig om en i området (kanske förr mera än nu>
brukad betydelsespecialisering för ordet ifråga; jfr SAOB
djur bet. 2 c ävensom NRO dyr bet. 2 c.2 Beträffande Ortnamn medför konstaterandet möjligheten, att sagda betydelse
kan tillkomma namnelementet även i andra delar av dalmålsområdet än ÖMo och närmast då Österdalarna. Benämningar,
för vilka sådan tolkning kunde tänkas tillämplig, äro i OvSi:
Dju-rvik 1. år- vik av Amungen SO Vindförbergsud den Or,
2. t dr- (skr. Dyurwyken 1640 Ls, Djurviken G103 GkNO)
vik av sjön Skattungen 0; Djursjön (G108 GkS0) daittr- sjö
Ö Orån och Djurån vdr t. Orån från Djur- o. Flodsjöarna =
Djursjöån Gk108Ö Or; Djurberga törbgra fäb. SO Ämådalen 0 (Labb,, Skräddar- och M. Djurberg G108; eet Tårp
diurberga 1657, Labb diurbärga fäbodar och Skräddar diurberga fäbodar 1682 Db) — bestämningarna Labb och Skräddar
äro gärdsnamn; t Djurdalen (Diur- och Aspedahlen 1683 Db0)
fäb. Ä; 9Djurfallet (sloga Giorfallet 1782 Lf) Ve. Och i•NeSi:
Djursvad jr- änge mot Boda rå NO Grissen Rä; namnsystem et Djursjön Djurån (med sjön Gyllingen <*Djurling-)
och Djurbyn (= Djura kap.) Le 8 ; Djurhagarna ,z:arKtgane, ängsmark ovanför Jonsa i Alvik Si. Det senare namnet talar för
Näsbyggebygdens av GLE i NeSi vidkommande ett lika klart
språk som det ovan berörda Djurgården för Östbyggefjär1 Exempel låta sig måhända även påvisas från äldre tid. Här
kan omtalas, att i ett rättegångsprotokoll av år 1697 (LDb) Mo
begagnas en term diurgången på tal om avbrännande av ett fall
på sollskogen. Ordet, vars betydelse uppenbarligen är 'boskapens
betesgång', kan tänkas ha varit ett dialektord och i så fall knappast enbart brukligt i So. Jfr SAOB djurgång 1) (numera föga
br.) :vilda djurs kringströvande el. framfart', 2) (f) 'mark där de
vilda djuren ströva omkring o. söka sin näring' — ex. "(Skogstrakter) ämnade af Skaparen till fäbete, skafskog, djurgång . ."
F. A. Burman 1799.
2 För det norska ordet anges i NRO användningen om kstorre)
husdyr' som förekommande mest i pl., ex.: gi dyrene, stelle dyrene.
3 Se därom närmare, betr. det formella, mina artiklar i NoB 20
s. 175 ff och DHB 1933 s. 34 ff.
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dingens av 0-MO i OvSi. Att här skulle vara fråga om en
f. inhägnad för vilda djur = SAOB djurhage (numera mindre
brukl.) fsv. diura haghi 'inhägnad jaktpark'', är näml. icke
mera troligt än betr. Djurgården Mo Vå.
Då det gäller namn, som måste antas från början ha avsett
större naturenheter, såsom Djurberga 0 och Djur- systemen
Or Le, bör man emellertid överväga möjligheten av att det
determinerande ordet ingått med syftning på vilda djur; se
komm. art. "Noabenämningar för jaktdjur . .". Slutligen bör
också framhållas, att ordet djur i enstaka fåll kan förekomma
som namnelement i en mera obestämd betydelse 'vilt eller
tamt större djur'. I ett namn som Djurskallbacken 1800 Ls,
vdr över rågången Ä.: Sä, ser jag en sms djurskalle m. 'skalle
av större (snarast vilt) djur'; jfr Björnskalltjärne vsm VSV
Väsaberget Ä — där enligt folksägen återfunnits skallen av
en i trakten längesedan skadeskjuten björn som undkommit,
och Hästskallen tj. NNV Skinnsäckåns mynning i Ryssån Mo
— där veterligen länge legat en skalle efter häst, som tros
ha rivits av björn under betesgång.
i Ett exempel i ortnamn hos Friberg Kåll. s. 54:

hagen (1700-talskartor LSA).

Lille Djur-

En stark ordform *muss för 'mosse' i ägonamn
öster om Siljan.
Ordet mosse -a är i betydelsen 'myr, mosse' uppenbarligen
livaktigt i de mot Dalabergslagen gränsande delarna av Gästrikland, Västmanland och Värmland. Det ingår här (best.
-mossen) i många naturnamn upptagna på kartorna G88-91.
Inom DB är ordet fullt levande åtminstone på vissa håll, där
uttalet är mist, best. sg. miau, (By Gry Södb) •-• misan (Hed),.
pl. misance (Silv).' Det uppträder också här i både yngre och
äldre ortnamn; gamla fall äro Västmossa (Vestanmosa 1367
DD osv.) by i By sn, Lönnmossa (lonamosa 1411 DD osv.) by
och 9Biörnmossan o. 9Starmossan (1499 DD 1 s. 172) terränger
i Vika sn.2
Vad ÖvD beträffar, är ordet i samma användning vanligt
blott i sydvästliga, snarast värmländskspråkiga finnmarksområden (Säfsnäs — Nås
— Äpp — Tyngsjö), där -mossen
-mirsn
o. d. utgör mera regelbundet återkommande
definitiv i myrnamn; se G88-89. Som ett betecknande förhållande kan omtalas, att man i mellre delar av Järna sn
finner samma myrar söderifrån benämnas -mossen men norrifrån -flotten; ex. Butjärnmossen och Rummelmossen (G89) -flotten (-flirta Uppsälje).2
I övrigt träffar man blott spridda exempel på bruk av
mosse som ortnamnselement. I grannskapen till OvSi, NeVD.
i DBO (exerperingen av uppteckningarna är här ännu icke slutförd); jfr En vall DBM s. 218.
2 Jfr äv. Lilla Björnmossen (-måsan 1613 . . måssen 1623 osv.
— Linge SväSn s. 478) Sva, motsvarighet till Stora Björnmossen
inom Ockelbo sn Gst.
3 Uppt. B. L. 1931 SOA.
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och NeSi, märkas: Grossmossen (G-95 GkNV) -meisen myr vid
sjön Nisthällingen Ma Grådamossen -2- • Mint åker- o. buskmark — tro!. förut myr — mellan Djura och Gråda by (SSV
Grådab. G96), Lindbodmossen
2- MiSe sumpmarksområde
med marskog mellan Balk- Yx- och Lindbodarna fäb., Mossarna måsar myr- o. skogsmark OSO Sunnanängs by Le 2 ;
Vålmossen G103 GkS0 -nzgip'n större myr SV Tövås Nybodar
Rä.5 Inom OvSi känner jag endast ett par fall, näml. Trollmossen -mliksti
OrFi) myrslogsområde SSV Trollmosssjön (G108) Or 4 samt de av mig i Mo : No (1933 SOA) upptecknade Budholsmossen -miusm del av Hästflyten NV Brunnvasselbodarna Mo och Stormossen s. u. östligare del av samma
"flyt" på Mo : 0 rå.5 Smsy som Råmossjön (G108) råmasOr och 9Rödmossänget (Rodmus- Rödmusänget 1843 RbFä,
Rådmusänget 1844-45 SSkbNo) Mo innehålla däremot uppenbarligen beteckningar för olika arter eller typer av mossa:
di. råmossa 'ljus, färsk vitmossa' 6 resp. rödmossa.7 Betr. ort1 Uppt.

N. Flj. 1931 SOA. — Det i samma sn förefintliga enkla

Mossen, beb. vid sjön Öjen (G95 GkNO), lär vara helt ungt; myren på stället kallas annars Håkölen.
2 Uppt. B. L. 1934 SOA; brev A. N. 10/4 1946.
3 Uppt. B. L. 1932 SOA: - mssen.
Uppt. B. L. 1932 SOA. — Myrnamnet är säkerligen gammalt
och icke att tillskriva ett ungt finnmarksspråk (hälsingemål). Möjligen kan dock häri föreligga ett elliptiskt traktnamn av samma
typ som Trälen 0 och Staven Ve (varom se komm. art. "Stavahed . ."), bildat till vnm. Trollmossjön (och smh. Trollmossberget
o. Trollmossån) som i så fall skulle innehålla ett växtnamn *trollmossa med okänd syftning — jfr Råmossjön i närheten, varom
strax nedan.
5 Betecknandet av delar av Hästflyten som mossar synes ha
gamla traditioner. I en rösebeskrivning rör. rågången Mora: Orsa
1797-98 (Ls L 134: 8 f. 4r) omnämnes en Hiistflytmosse samt
Htistflytmossläggen. Något västligare i samma rå, närmare S.
Fåsjön, anges här som märke även Råmossen (omedelbart efter
Råkällröret — båda troligen till rå 'gräns).
8 Detta ord är i formen r4mss? belagt inom Rä, där det ingår
i ortn. Råmossmyren (Gk104SV) Bo-Rä.
Jfr Rödmossamyren 13m8sv- SSV Dalstugan Rä.
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namn på Moss- Mossa- (utt. normalt mus& o. d. OvSi, M8Så—
Rä osv.) till mosse -a i bet. '(användbar) mossa' se 2: 2 A
Musi.i
Vad säger så Dalmålsordboken om ordet mosse -a? Medan
anv. i bet. 'mossa' är allmän, finnas belägg på bet. 'mosse,
myr' allenast från Jä : mits, Gag: nasa, Dju: mäsa2 och Rä:
94:Sb. För Al uppges betydelsen som obefintlig, och den saknas i Magnevills ordlista över Bjursåsmålet.
I SOA DiOrds finnas för DMO inga uppgifter om mosse i bet.
'myr'. Själv har jag icke heller under mina uppteckningar
påträffat ordet som levande i denna anv. någonstädes inom
Ovansiljans dalmålstalande bygder. Begreppet 'mosse' får här
och merendels inom DMO anses normalt täckas av ordet myr
i talspråk och ortnamn.3 Som synonym till rsv. mosse får
man näppeligen uppfatta den i något fall inom området uppträdande bngn Mossamyr -en (ovsi. muså- o. d.) 'myren där
det växer mossa, .där man kan ta mossa för husbehov' 4,
vilken sms snarare är nomen proprium än appellativ.5
Nu uppträder emellertid en ordform muss m. av stark typ
med icke omedelbart bestämbar betydelse men sannolikt urspr.
'mosse, mossmyr' i ett icke så ringa antal ägonamn öster om
Siljan, näml. åtminstone på det område som tillhör Mora Östbygge- och Rättviks Västbyggefjärdingar. Det material, som
Vnm. Musi Mo och Mossi Ä (två homonyms fall) återgå på
*Musasiör, med haplologiskt befordrad synkopering av mellanvokalen.
2 Från Dju föreligger talesättet på fisans musa 'vid yttersta
gränsen (svårt att komma vare sig framåt el. bakåt); ung. = strandsatt, illa ute'.
För 'större, våtare, oftast trädlös myr' brukas termerna flyt
(ovsi. fliot o. d.) f. och flott f. (den senare vanlig åtm. i Jä—Nåstrakten), för 'mindre, ev. stenig myr' dike m.; samtliga proportionerligt företrädda i ortnamn. Betr. köl 'slogmyr, särskilt i
gränstrakt' jfr C. Lindbergs avhandling om sagda terrängord.
4 En fornsvensk motsvarighet föreligger i ortn. Musamyr (fl. ggr)
Upl; se Nordberg Fornsv. s. 85.
5 Från Vb uppger Rietz (s. 445 b) däremot som appellativ måsamyr 'mosse'.
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f. n är mig känt, sammanställes härnedan, varvid först upptagas smsr på -muss(en) utt. -mthsrot ä.
-mifstt y.. Fä Ga,
därefter enkla benämningar.'
Bjönsåsmussen Nfensets- (namnet hört), ägomark 2, nu ovisst
var — Bjönsås musen 1843 RbFä. Bjöns byensM, eg.
Björns 5, har varit gårdsnamn i Färnäs m. fl. byar Mo 4, och
Bjönsås- (Björnsas?) torde vara en utbildning (med ny genitivändelse) därav, ev. påverkad av det rimmande Jönsås -se nedan. Jfr t Bjönsås äga, skr. Bjönssås 1843 RbFä, som
kan vara en förkörtning i stil med Hjorts o. d.
t Börtetsmussen, åkerm. vid Garsås. — Börtos Musen —
Börtos Mässen 1843 RbGaNu. F. I. är gårdsnamn, utt. bårtas-,
eg. Börtas (? Birtas), antagligen till en form av kvinnonamnet
Birgitta.5 Jfr inom samma sn äldre ägon. Börtosåker 1843
RbGa, Börtosånget 1845 SSkbGa, Börtas kitt 1845 RbOx,
Börtosång (Bortos-) RbVin.
t Daddbo mussen. — Daddbo Musen 1843 RbBe. Namnet
avser uppenbarligen en inäga i Daddbodarna fäb., där en
åker i mannaminne veterligen kallats llfussen; se nedan.
*Dretmuss i smsn t Dretmussktitte, ägom. — Drittmuskitt
1843 RbBe. F. 1. är di. dret utt. dylt m. 'smuts, sörja'.
Hjorts muss, åkerm. — Jorths mus 1843 RbFä. Hjorts
körts är ännu bruklig bng på ett större gammalt åkerområde
De levande fallen enl. uppt. B. L. 1939-46 (SOA).
Uttalet med
för äldre tu, vilket icke gäller enbart detta
ord, synes använt dels av unga personer och dels särskilt av kvinnor. Dylikt spetsigt u förekommer annars enligt LvDG 1 s. 156
i ÖvVD och NVe, enligt Boö0B1 s. 76 ff i Orsa.
2 Markens art, åker el. slog, har vid excerperingen av några
Mora-revböcker (de först genomgångna) icke blivit angiven. I sådana fall nyttjas här den allmännare beteckningen "ägomark".
3 Nordligare byar i ÖMo (varibland Fä) ha i viss utsträckning
delabialiserat ö-ljud, äldre o. yngre. Jfr komm. art. "Färnäs".
4 Ingår i ett flertal äldre, i RbFäGaVi belagda ägonamn Mo.
Jfr även smsn Bjöns(nzats)greifning 1843 RbFä.
s Jfr närmast ors. Burta båda båta 'Brita' (NrDM 1 s. 25,
BoöOM s. 88, LvDG passim reg.). En annan i OvSi förekommande
form är Berit (jfr NrDM 1 s. 24-25, LvDG 2 s. 278 312), vartill
funnits ett gårdsn. Beritas (äv. skrivet Beritos) Mo. Åter en annan,
väl av *Brighitto gen., ligger till grund för gårdsn. Brygt bryst- Mo.
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nedom landsvägen vid Färnäs by = jortz (åkerm.) 1744, Jortsåkern 1747 Lf, Iorths
Jorts
Jorths
Jots
Hiorts —
Hjorts Hjots (mest åker, delvis slogm.) 1843 RbFäNo, Hjorts
1844-45 SSkbNo, Hjortsåkerri 1846 SSkbFä. Den förefaller
att vara av elliptisk art och torde innehålla gen. av ett äldre
personnamn *Hjorker», närmast i any. som gårdsnamn. Jfr
äv. smsna Jortstomt, forts—, Jorthsgråfning, Jorts Holen o.
Jorths kitt 1843 RbFäNo; Jortsvågen ,46rts- åkerväg.
Jönsåsmuss -en ,.jensasmiics -måst% åkerm. 0 Lissmyr i
södra Färnäs. — Jönsåsmusen 1843 RbFä. Jönsås 2:iensas
eg. Jönsas, gen. av mansn. Jöns 2 , är gårdsnamn i Fä 3; jfr
smsna Jönsåsgård -en, -gråfning, -myran o. -åker (ägomarker)
1843 RbFäNu.
t Kroksmussen, åkerm. vid Garsås. — Krogs Musen Kroks
Musen 1843 RbGa. Jfr Kroksåker (Krogs åker 1843 RbGa).
Båda bngna hänföra sig till Kroksudden C4 Kroksvik; se komm.
art. "Nusnäs—Stumsnäs . ." och jfr här fig. 11.
Ladumussen, åkerm. — Lad- — Ladumusen Ladu Musen
1843 RbFä. F.1. är normal kompositionsform (gen.) av di.
lad lada f.
Lissmussen
Lill-, åker vid Garsås strax nedom järnvägen; nära Stormussen. Synes förr ha kallats Långmussen.
t Långmussen, åkerm. vid Garsås. — Lång Musen 1843
RbGa, Långmusen (åker o. slog) 1845 SSkbGa. Jfr Lissmussen.
Majsmuss -en ms-, liten åker nära Garsås jvst.4, omkr.
100 m. från Stormussen; skog emellan. — Majs Mus Majis
Musen — Majs Mossen 1843 RbGa, Majsmus (åker) 1845 SSkb
Ga. F.1. är f. gårdsnamn: Majs ms- (skr. Majs 1845 SSkb
Ga), trol. av Majts.5 Detsamma ingår i ägon. Majsåker
(— Majis-) och Majsiinget 1843 RbGa.
1 Samma namn kan ligga t. grund för gårdsn. Joss Ve, vilket
även ingår i ortnamn som Jossaven ,,ös- 2: 2 A.
2 En inom GMO vanligare form av detta namn är Jons ,kåns o. d.
3 Praktiskt taget utgånget; endast en Jönsets-ättling lever ännu

(1946).
4

5

Numera järnvägens potatisåker.
Jfr Majs mkks- gårdsn. i Isunda Mo.
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Rångtåsmussen råglas-, åkerm. vid Garsås. — F.1. är gårdsnamn i Ga (och Nu); se därom komm. art. "Tåt och Täd".
Stormussen
åkerm. vid Garsås. "— Stor Musen Stor
Mussen Stora Musen 1843 RbGaNu, Stormusen (mest åker,
någon slog) 1845 SSkbGa. Jfr Lissmussen.
Stubbmuss stdort,ues, uppodlad slogmark (delvis ännu sloge)
nedom Färnäs by, mellan Byaråkern och Siljan. — Stubb
Mus — Stubb Musen — Stubbmus Stubmus 1843 RbFäNoNa
Ri. Ht: t Stubbmusskätte, Stubbmussteikt och t Stubbmusstinget (Stubbmuskitt, Stubbmus- Stummustägt, Stubmusänget
1843 RbFä). F.1. är gen. pl. av stubbe ut. liksom i Stubbhagen, Stubbröjning och Stubbängel — äldre ägonamn i samma
trakt. Den avser givetvis förekomst vid namngivningstiden
av stubbar efter fällda eller nedmultnade träd på terrängen
ifråga. Stubbmuss har troligen förr varit försumpad mark.
Där är blandad ler- och dybotten, och den kan ha varit en
mossmyr.
t Södra mussen 1. slogm. troligen i Färnä,strakten. — södra
mussen (i en uppräkning av slogtegar nämnd mellan Färnäsänget och Fåsåsflyten) 1774 Lf. 2. åkerm. vid Garsås. —
Södra Musen 1843 RbGa.
(f - ) Muss -en, åkerm. i trakten Noret—Färnäs—Bergkarlås
eller i något av sagda byar hävdat fäbodområde? — Muss
1 g., Musen Mussen fl. ggr 1843 RbNoFäBeRi (i ordning
efter beläggfrekvensen). Har ej klart kunnat lokaliseras. Möjligen avses olika "mussar" i olika revböcker. Beläggen i
RbBeRi gälla dock säkerligen den ännu i mannaminne så
kallade Missen mussn, nordlig del av en inäga (åker) i Daddbodarna 1; jfr t Daddbomussen. Härtill sannolikt: Mussänget
muss- numera skogbevuxet änge invid nyssnämnda fäbodställe 1, skr. Muss- — Musänget 1843 RbBeRi.
Mussen mus,z dat. miasnn (— mipn 2,7n, y.) större åkerområde
nedom G-arsås by Mo, nu delvis bebyggt; torr mark med ren
sandjord. — Musen Mussen Måssen 1843 RbGa. Olika
Markuppgifter och uttalsformer enligt brev 0. H. 16/m 0. 24ho
1946. Det verkliga uttalet torde vara mitot, dat. "miu,sm resp.
mås-.
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delar av området benämnas med särnamn: Stormussen och
Lissmussen, Majsmussen och Rångtåsmussen; se ovan och jfr
fig. 11. Mussen i Ga är känd även i andra byar Ö Siljan,
och namnets böjning är överallt densamma: ex. muistz må"
NuNo.
Mussen mtitse, dat. måtsce.m mindre åkerm. VSV Västbörka
by Rä, ej långt från Ickå tullkvarn. — Mussen 1901 LS
kbStu.
•
Såsom redan av individuella uppgifter ovan framgår, ha
icke alla i revböckerna namngivna "mussar" låtit sig lokalbestämmas eller identifieras. I själva verket har antalet självständiga sådana också otvivelaktigt varit mindre än namnens.
Flera av mussarna vid Garsås ha efter vad som kunnat utrönas i, liksom nuv. Stor- o. Lillmussen m. fl., utgjort delar
av ett eller ett par praktiskt taget sammanhängande områden.
Vid storskiftesrevningen reducerades antalet smärre, med
gärdesgårdar åtskilda ägor, så att större enheter erhöllos.
Härigenom blevo somliga äldre ägonamn överflödiga och försvunno ; i detta fall sålunda Börtås-, Kroks- och Södra mussen.2.
Samma öde kan ha drabbat de nu okända namnen på -muss(en)'
i trakten Färnäs—,Noret, vilka mycket väl kunna tänkas ha
gällt delar av ett eller annat större område. Rikedomen av
belagda namn har nu i alla händelser sitt värde, i så mån
att användningen av ordformen nzuss best. mussen därigenom
blivit synnerligen väl betygad för bygderna ifråga. Så till
spörsmålen om ordets betydelse och härledning!
Kända äro f. n. fyra—fem områden med benämningar på
-muss(en), Muss- resp. enkelt Mussen: ett par i Färnäs (Stubbmuss och Jönsåsmuss -en), ett i Daddbodarna (Mussen och
Mussdnget) och ett i Garsås (Mussen med delbngr) Mo samt
ett vid Västbörka R,ä (Mussen). Störst av dessa är Garsåsområdet. Det egendomliga med detta är, att marken — nu
i Vid besök sommaren 1945 samt genom skriftliga upplysningar
(E. B. 1946).
Liknande företeelser kunna i våra dagar konstateras i samband
med det nyligen genomförda laga skiftet i vissa Morabyar, bl. a.
just Garsås.
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alltigenom odlad — i stort sett består av sand (åtm. delvis
med lerbotten), varför byfolket saknar förståelse för att här
kan ha varit myrmark, ehuru man visserligen antar att den
förr till en god del utgjort ängsslog. Att området varit lättodlat, är i varje fall tydligt, och förvisso har huvudparten
en gång varit mossmyr. Enligt vad jag erfarit genom förfrågning på andra håll, går det nämligen så med en del
myrar, som torrlagts och odlats, att den lätta mossjorden
småningom försvinner (äts av grödan) och sand eller lera
kommer fram, om sådan finns inunder. Förhållandet är för
övrigt i viss mån direkt konstaterbart betr. Stubbmuss i Färnäs ; jfr uppgifterna ovan. Jönsåsmussen vid samma by hänger
samman med en f. myrmark, Lissmyr. Mussen vid Västbörlta
Rä, som nu består av dyjord, förmodas även av ortsbefolkningen ha varit en mosse. Betr. Daddbo-Mussen har ingen
direkt bekräftelse erhållits rörande jordens art 1, och marken
var redan på 1840-talet bruten (i Rb betecknad som åker).2
Men som ytterligare en förklaringsmöjlighet för ett gåtfullt
fall må nämnas, att i Mångbergs fäbodar So, där den i dagen
liggande åkermyllan består av slamsand, mossan veterligen
blivit avtagen av jorden.3 Daddbo fäbodställe ligger i kanten
av ett större sankmarksområde vid Mo : itä rå; se Gk103S0.
I samtliga de kända fallen kan det således, sakligt sett, vara
fråga om gamla mossar (myrar med till dy förmultnade vegetationsskikt), vilka — först väl nyttjade som slogmarker — befunnits lättodlade och förvandlats till åkerområden.4 Betydelsen av
1 Från Berkarlåshåll har framhållits, att Mussänget vid Daddbodarna ligger på hårdmark utan samband med myr eller mosse.
Detta spelar dock ingen roll, då bngn förmodligen betyder 'änget
bortom Mussen'.
2 Från Be uppges den delvis bestå av "mycket gammal, numera
skogbeväxt åker, oodlad moränjord" (0. H. 25o 1946).
3 Här, vid Mångsjöns. öststrand, kan man f. ö. ännu idag se,
huru mosslager bildas ovanpå- fin dyblandad svämsand.
4 Av visst intresse i sammanhanget är Arosenii uppgift ArMo
s. 71 (1866), att "inom Östbyggefjerdingen, särdeles i Garsås, Nusnäs och Färnäs, haf va tid efter annan under de sistförflutna 25 åren
vidsträckta och värderika mossar, till en del på alf af lera, blifvit
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ordet t muss kan alltså antagas urspr. ha varit 'mosse, odlingsbar moss- el. dymyr', ehuru den nutida användningen i
ortnamn närmast visar på 'torrlagd och odlad eller som ängsslog nyttjad myllmark (med olika jordarter: sand, lera, dy)'.
Säkerligen är ordet också nära släkt, om icke ursprungligen
identiskt med rsv. mosse fsv. mosi. Det är detta språkliga
spörsmål vi nu skola försöka lösa.
Bortsett från konsonantismen ss, som kan misstänkas bero
på någon av användningen betingad specialutveckling, står
ordformen t muss inte alldeles isolerad såsom stark form av
ifrågav. "stam". Ett starkt motsv. substantiv (< musa-) föreligger i både fsv. och sv. di. och även från dalmål: fsv. mos
— mus n. 'mossa; mosse' 1, ä. nsv. moss n.2 och sv. di. mos —
mås m. och n. 'mossa' ögl Skå Små 3 Vg14, dal. moss mos (sms.
båtmoss) n. 'material av blånor, varmed båt diktades i fogarna
mellan borden' Li Tra.5 Jfr därtill fht. mos (ty. moss) n.
'mossa, i fht. även mosse', ags. mos 'mosse' eng. moss 'mossa,
di. även mosse'. Att ett maskulint fdal. *mus (best. *mussinn)
med bet. 'mosse' skulle ha kunnat förekomma vid sidan av
motsvarigheten till vdal. moss n. 'mossmaterial', vore väl icke
heller otänkbart med hänsyn närmast till fsv. mus mos n.
'mossa, mosse' och sv. di. mos mås m. — n. 'mossa o. d.'. Den
i dalska ägonamn påvisade formen med långt s och med långstavig böjning finge väl då snarast förstås som uppkommen
genom generalisering av nominativformen (paradigmutjämupptagna och rätt mycket bidragit att öka välmågan". Här måste
det dock i huvudsak vara fråga om andra mossmarker än de s. k.
"mussarna", ty dessa voro ju — såsom framgår av revboksuppgiftorna, — redan före 1843 till större delar uppodlade.
1 Enda exempel: then weigh the ridhu ther war enkte ytan
mbs ok kår (Kon. Alexander) Sdw 2 s. 60.
2 SAOB M 1414.
3 Rietz s. 445 b.
4 Götlind VGF 1 s. 159.
5 Det från Gagnef upptecknade stinmsss 'hängen av sälg', i
DO f. n. uppsatt under moss, kan däremot misstänkas innehålla en
i efterledsställning vokalöppnad och i kasus ack. pl . ( - mussa) apokoperad samt till moss n. koll. ansluten form av ett ord 'I musse,
avljudande med di. masse misse rn. 'smek- o. lockord för katt,
kattunge; hänge av sälg o. andra Arnentace-växter'.
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ning).1 Det isolerade rättviksfallet Mussen, för vilket inga
delbenämningar på -muss(en) konstaterats 2, kunde synas tala
till förmån för en sådan förklaring. Denna förutsätter ju
emellertid, att nominativformen haft en dominerande användning, vilket jag finner tvivelaktigt. Då Rättviks-Mussens avstånd från Garsås är så pass obetydligt, anser jag ordformen
i detta fall kunna uppfattas som övertagen från östra Moraområdet; och om Moramaterialet kan visas medge härledning
ur fdal. *musi (fsv. mosi), torde denna vara att fördraga.
Vi ha funnit app. tmuss oftast uppträda a) (med eller utan
slutartikel) som senare led i sammansatta namn och b) som
mellanled i dubbla sammansättningar (sekundärnamn), näml.:
a) Bjönsås-, Jönsåsmuss -en, t Ladumussen; t Dret- och Stubbmuss, t Hjorts muss Fä; t Daddbomussen Be; t Börtås-, t Kroks-,
Liss-, t Lång-, Majs-, Rångtås- och Stormussen Ga; b) t Dretmus(s)kätte, t Stubbmus(s)kätte, t Stubbmus(s)täkt och 1- Stubbmus(s)tinget Fä. Och det förefaller icke otroligt, att formen
-muss -mussen kunnat uppkomma just ur sådana smsr, flitigt
använda i egenskap av ägonamn. I såväl efter- som mellanledsställning har fdal. *musi -a här lätt kunnat få ändelsevokalen synkoperad 3; ex. *Dritmus(i) "Stubbmus(i), dat. ack.
-mus(a), vid sms -mus(a)-. Och ur dylika former kunde fonemet
-mus -mus- med kvantitativt svårbestämbart (kanske något
förlängt) s-ljud lika väl uppfattas som ett *muss. Möjligen
kunde också bestämda nominativformer på fdal. *-musinn med i
svagton något förlängt s bli föremål för felaktig upplösning
och fattas som av -mus(s)-inn i st. f. -musi-(i)nn? 4 Association
1 Ett ä. fdal. * MUSR (urnord. "musaR) nom, skulle genom assimilation SR> SS (enl. NrAIG § 277: 2 a och NrASG § 238: 5) ha
givit *nzuss (med stavning enl. fornvästnordisk princip) = mus
(med enkelstavning av långt slutljud enl. fornsvensk princip —'se
Wessån SvSpråkh § 31: 6).
2 Odlingens areal är också ganska liten.
3 Om syn- och apokopering i dalmål se LvDG 1 s. 220 tf.
4 Alldeles uteslutet är kanske inte heller, att ett enkelt *måsinn
vid flitig användning som ägobeteckning kunnat få uttalet *mitsin
(med akutiserad akcent som en viss uttalslättnad) varav sedan
*mitstz (med synkoperad ändelsevokal) och *nzitsst (med s förlängt
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med mosse och uppfattning som *Mossen visa skrivn. Måssen
— Mossen (Börtos-, Majs- osv.) Rb för Mussen i Garsås och
delar därav, men häri har man nog egentligen inte rätt att
se mera än en lantmätaretymologi. Formerna med enkelt s
i områdets revböcker från 1843 (Musen -musen, Mus -mus,
-mus-), vilka äro övervägande, kunde å andra sidan tänkas
bero på att namnelementets uttal ännu vid denna tid var halvt
kortstavigt. Däremot talar dock smsn Mussänget mius- (skr.
Muss- Mus- RbBeRi), vilken klart omvittnar att elementet
redan vid smsns bildande behandlats som långstavigt (till
skillnad från ordet mossa: ortn. gen. Muså-); märk även belägget södra mussen 1774 14!
Alltnog, ur användningen särskilt i efter- och mellanledsställning av en kortstavig ordform fdal. i'musi -a 'mosse' kan
abstraktionsvis relativt tidigt (i varje fall före 1774) ha uppkommit en enstavig form med förlängt s, vilken fått självständig anv. med böjning som starkt långstavigt maskulinum.
För fallet Mussen Rä, där vokalismen tu snarast skulle ha
inneburit en arkaism om ordet i Rättvik varit av inhemsk
i paturn. Vålmossen Rä)1, har man en
uppkomst (jfr
fullgod förklaring i den ovan framställda hypotesen om lån
från ()Mo-området. Förhållandet att ett par enstaka smsr
med mosse inom detta senare område, på gränsen mot Orsa,
förete ljudslagsenligt uttal -milksm (näml. Stormossen och Budholsmossen — se ovan), får kanske förstås så, att för dessa
mer perifera naturnamn associationen med det i omgivande
dialekter längre kvarlevande ordet mosse kunnat upprätthållas?
Under förutsättning att denna syn på saken är riktig, får
man räkna ordet mosse som i en särutvecklad form tämligen
framför n). Men man ställes här åter inför frågan om nominativens användningsfrekvens.
Rör. utvecklingen av forndalskts ii i kortstaviga ord av här
ifrågav. typ och framför s-förbindelser i långstaviga (här växlande
vokalism men även i NeSi delvis u) se LvDG 1 s. 158 ff resp.
170 f.
2 Från Orsa saknar jag dock exempel på genuint bruk av mosse
även i ortnamn. Jfr uppgifterna s. 111 not 5.
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väl belagt i namnstoff inom Moraområdet öster om Siljan.
Den begränsade, mer el. mindre stelnade, formellt (och i viss
mån semologiskt) urspårade användning av ordet, som vi här
funnit, kan uppfattas som ett geografiskt intressant övergångsfenomen vid gränsen mellan NeSi och OvSi — en gammal
bygdegräns som här f. ö. språkligt skarpt markeras av de olika
uttalsformerna för stammen i den delvis råbildande Ickåns
namnsystem, ikk- Rä : jåkk- Mo, varom se komm. art. "Nusnäs
—Stumsnäs och Jäckvik—Rättvik . ." och jfr 2: 2 C lek- Jäck-.

Ästas- ÄStä(S)-.
Ett bidrag till kännedomen om svensk ord- och namnbildning
på -stad 'plats där något finns, görs osv.'.

Rubricerade determinativ Ästas- Ästä(s)- ange ett par små
grupper av nu fördunklade ortnamn inom GMO. Fallen äro
följande:
Ästaslok Vå testas-, lugnvik av Våmån strax NO Morbacken.
Det är god ängssloge på udden där i ån och kring den tjärnliknande viken: Namnets efterled är di. vattenapp. lok -, loke
m., varom se 2: 1.
Ästastjärne So testas- (- ksacets- 2 m. v., indiv.? Mo : Vin),
vsm NV fäbodvägen Rossberg—Lindor och NO Sundsjöarna ;
skr. Hälltj. G96 GkSV. Det har varit mycken starrsloge
kring Ästastj. och Sundsj öarna.
Ästemyren Ä äste,-, myr på Storåsen SV Trängslet (G-107). CO3
Ästerannet s. u., gräsbevuxet drag i närheten av nyssnämnda
myr.3 Det senare namnets e. 1. är best. form av ordet di.
rand) n. - f. 'sankt myrdrag', varom se närmare 2: 1.
rann
Betr. parets förled må framhållas, att någon saklig anledning
icke finnes att häri se ett forndalskt *oystre- *oystra-, komp.
av adv. öster fvn. austr, ehuru detta skulle ha -varit formellt
B. L. 1929-39 (SOA), med ett undantag — se not 3.
Detta uttal, helt främmande för So, innebär en etymologiserande fj ärrombild n ing: nmsv. *Hästlags-?
3 Uppt. L. L. 1917 ULMA 339: 2.
4 Jfr det isolerade reliktfallet Ästeretsen &sker- (uppt. B. L.
1939) Öster- G96 (rätt "försvenskat") höjd, andra i ordningen, Ö
Gävunda by Ve — med bevarat ä-ljud mot i samma ord annars
allmänt genomfört ö.
1 Uppt.
2
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Ästeismyren Mo cestces- (Nu), slogmark Ö Tjärnarna; . skr..
Ästers Myra ", Ästersmyran Estersmyra Örstasmyran 1843
RbNu.1 Ett gräsrikt änge. Trakten anses f. ö. vara den gräsrikaste på Nusnäs utmark. — Uttalsformen för detta namn, med
akcentöverslag från första till andra stavelsen 2, är typisk för
Moraområdet öster om Siljan och särskilt för Nusnäs-, Färnäsoch Garsåsbygderna; se 3: 1 samt komm. arb. "Dalsk betoning och ordbalans". Den förutsätter ett tidigare uttal med
jämviktsakcent på namnets förled. Man kunde ha väntat
sådan även för de andra här anförda namnen, då ord på
urspr. lång vokal (även av diftong) i förledsställning gärna
få kortstavighetsakcent.2 Gravis är emellertid också förståelig
i dessa fall.
Fkleden i båda namnstamsgrupperna är med säkerhet ordet
hö n. i dess gamla genuina OvSi-form med öppet ä (.5e a av
fdal. oy) samt h-bortfall. Om detta ords utveckling i dialektområdet se närmare nedan art. "Höbod . ." äamt där åberopade undersökningar. Efterlederna äro dels -stads- och dels
-städ(s)-. Determinativen som helheter kunna alltså tecknas
nmsv. Höstads- resp. Hösteid(s)- och ortnamnen ifråga i tur
och ordning: nmsv. Höstadslok och -tjärne, Rösteidmyren o.
-rannet 4 samt Höstädsmyren. De innehålla ett par appellstiva ord *höstad och *höstäd, i tre av fallen ingående med
genitiv på s; båda orden säkerligen med samma betydelse:
'ställe, där man brukar skörda (mycket) hö' eller 'där man
sammandrar och hässjar hö'. Senare leden i smsn höstad är
ordet stad m. = fsv. staffier 'ställe, plats'.
Vad beträffar *höstäd, måste först konstateras, att genus på
grundval av det sparsamma namnmaterialet f. n. icke kan
1 Att skiftesförrättarna kommit till korta med "rättskrivning" av
detta namn, förvånar ej. De första nförda formerna tyda på anslutning
till kvinnon. Ester, medan den sista kan tänkas bero på missuppfattning av infödd sagesmans försök till försvenskande ombildning: *Osta(d)s- för *Höstads-.
2 Rättare så än
_i_ (enl. uppt. 1933 SOA).
3 Jfr LvDG 1 s. 57 64.
4 Beträffande bortfallet av å i smsfogen hos dessa båda namn
(åsta,-) jfr nedan s. 136.
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fastställas för dess efterled. Denna kan emellertid tänkas
vara en gammal biform (*star el. *stceper) till i-stamsordet
stad m. med ä-vokalism från pluralformer 1 och i så fall parallell med ä. gut. städ m. 'ställe' samt da. sted, vilken form
i ä. da. uppträder växlande med stad.2 Jfr även i komm.
art: behandlade naturn. Bye Mo, ev. av *Bygi: dat. till ett
fdal. *bygr 'böjning, böjd formation' = fvn. bugr m.3 Mindre
troligt är, att ett fdal. *steö *stceö n. < *staict- här använts
synonymt med det maskulina ordet stad 'ställe, plats'; jfr
.dock ösv. städ (sted) n. 'ställe' fsv. stcedh och da. sted n. 'ds'.4
Det städ, vi här i några relikter ha mött inom OvSi, är
som ordkomponent att sammanhålla med det i ortnamn mycket
vanliga gut. -städ (-släde, -städar "ägonamnspluralis") till fgut.
*ste. fir el. *staPr, varom se H. Gustavson i OUÅ 1938 s. 19 ff.3
Såsom G. framhållit, användes ordet företrädesvis i gamla
ägonamn (änges- m. m.), vilka till förled ha ett ord som
karakteriserar marken ifråga — sällan en personbeteckning.
För en del av dessa synes betydelsen vara 'ställe där det
finns något'. Bland namnen märkes ett Hetistädar Hö-, äga
under Nasume i Tolfta sn.
Motstycken till appellativiskt *höstad — -städ som helhet stå
möjligen också att påvisa från nordiskt område. I no. gårdn.
Hoistaddetten6 har antagits ingå di. smsn hoystade m. 'stapel
av sammanpackat hö i en lada' (Aas), vars senare led är di.
1-omljud på kort rotstavelse verkades av kvarstående (men ej
bortfallande) i. Wessen SySpråkh § 3 s. 9.
2 För •fgut. formväxl. se Carlsson "gotl. i-omlj." s. 14 m. litt.
För fda. jfr Brendum-Nielsen GDG 1 s. 118 o. 3 s. 104 f.
3 Artikelns titel torde bli: "Bye (markformation vid Mora) samt
nordisk ord- och namnbildning på verbet germ. biugan".
Det *städe n., som ingår i kamerala smsn ä. nsv. *kvarnstäde
itt kwarnestäde j Lädhe .
(ex. jtt kwarnestäde j Gopande aa .
jtt kwarnestadhe j Rothn . . 1550 DbMo) — båda orden saknas
hos Dahlgren 0-loss. — återgår säkerligen liksom fsv. städhe n.
på mit. stede.
5 A. Noreen, Spridda studier 3 s. 89, antar oriktigt ett städe n.
ingå i ortn. Tingstäde Gotl o. f Båtstäde (Botzstdw 1950) nuv.
Båstad Skå. Betr. det senare jfr Sahlgren HälsingbOrtn s. 120.
6 NG 17 s. 164.
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stade fvn. staåi m. 'stapel' och vilken alltså icke är identisk
eller synonym med dal. *höstad. Då gårdnamnet ju urspr.
gäller terräng, vore det dock kanske rimligare att här räkna
med ett lokalbetecknande äldre *hoystad m. 'plats där man
skördar el. sammandrar hö' = det dalska appellativet? Till
betydelsen jämförbara med dal. *höstad -städ äro måhända de
smsr, som ligga till grund för sv. byn. Hötomta (in villa hotomptum 1329 SD, ij Hotompte 1445 DN) Ö. Husby sn Ögl 1
och no. gårdn. Hoitonit Rakkestad sn Smaa1.2
Det ovan påvisade dalska ordet *höstad, med biformen *höstäd, är att hänföra till den grupp av appellativiska nordiska
smsr på -stad m., vilka avse 'plats, nyttjad till (lämpad för)
el. kännetecknad av det som förleden anger'. Det svenska
riksspråket är tämligen fattigt på sådana bildningar men
känner åtminstone: bostad, eldstad, fristad, gödselstad, best_
kaksta(de)n 'magen' 3, lägerstad, verkstad (trol. anpassningslån —
jfr nalt. werkstede)4 och vilostad 5; i ä. nsv. lantmätarspråk
förekommer termen skiljostad -städer 'råmärke, gränspunkt'.6
I fornspråken uppträda ett betydande antal, ex.: fsv. bodha-,
bol-, borgha-, brudhlöps-, galgha-, grinda-,
hvilo-, hytto-,
kirkio-, käldo-, köp-, mylno-, offer-, qvärn(a)-, salt-, tiäld-, ping(s)staper7 ; fvn. bgåar-, hof-,
kvernhits-,
fiingstaör.8
I östsvenska märkes: kokstad 'plats på marken där mat m. m.
kokas och bykning äger rum' 9, i sv. di.: askestad 'stället i
spisen där askan ligger' Vgl 10; jfr även sv. di. klovstad j.
lokstad" 13 , okstad 14 o. selstad " 'det ställe på hästs resp.
1 Jfr

Franzén Vikb. s. 44, Holmberg Tomt och toft s. 165.
NG 1 s. 99. Här tolkat som 'tomt, varpå en höstack stått'.
ÖgNSO 3 sp. 916.
4 HqS0Å.0 s. 600.
5 ÖgNSO 7 sp. 10.
6 Ex. i Lk Mora 14: protokoll 1767 s. 6.
7 Fullständigare förteckning hos Söderwall 2 s. 480.
8 Heggstad.
9 Vendell.
10
Rietz s. 668 a. Där anföras även, i den speciellare bet.
'uterus el. fosterhinna hos hondjur', smsna fölstan, grisstan o.
kalvstan Stranda. — Smsn dyngstad (ej hos Rietz men väl hos
ÖgNSO 1 sp. 1016) torde stå på gränsen mellan dialekt och rsv.
11 Nordlander OB Multrå. Där upptas också ett bogstad i närstående betydelse.
12 Lindgren OB Burträsk.
13 Dö.
" Rietz a. st.
2
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oxes hals, där klovarna el. lokorna resp. oket el. selen sitter'.
I dalmål förekomma ytterligare några hithörande levande ord,
ss': dyngstad 'gödselstad' (äv. i ortn. Dungsta- Dingstatäppan
1843 RbMo : Fä), golvstad 'plats för hässjegolv (myr-, vinterhässja)', gårdstad (= rodgårdsstad) 'plats där gärdesgård stått,
går el. gått fram'', hyllstad 'plats där ett djur skjutits, flåtts och
styckats' Tra (motsv. härj. hullsta — Widén JaktDjurf s. 24),
best. plogstan 'så djupt ned i jorden som plogen kan el. brukar gå'
plogmål -mån el. ploggång), sovstad (ex. i ortn.
Bross sovstad Itä) och stann- el. ståndstad (äv. i ortn. stänstå
skogstrakt SO Heden Dju) = vilstad i speciellare bet. (se
nedan s. 130) 'vilställe för kreaturen under vallning', vagnstad 'plats i skogen där man lämnade vagnarna (för att sedan
klövja) på väg till långfäbodarna' 3, vattustad 'ställe i vattendrag, där man hämtar vatten' (ex. Hass vattustad Hass-gårdens
v. vid Oxbergsån Mo)4, och flera kunna beläggas i ortnamn
-- se nedan.
I nordiska dialekter har uppenbarligen av gammalt dels
nyttjats ett större eller mindre antal fasta smsr med stad
(s, städ) i bet. 'ställe' 2 och dels kunnat bildas tillfälligare
1 Ord, för vilka ej annan källa (därjämte) uppges, härröra från
DO; ortnamnsfallen från SOA:s samlingar (uppt. B. L. 1934-39).
2 I fall som de nu anförda är stad nära synonymt med tomt;
jfr vissa av exemplen hos Holmberg Tomt och toft s. 36 ff, särsk.
de från Vrm och Kpb s. 49-50 med bet. 'plats för, spår efter
(gödselhög, löv- moss- hö- el. halmstack, hässja, gärdesgård osv.)'.
3 Jfr Levander Våmhusfj. s. 27.
4 Ett annat ord. är tydligen finlandssv. vattustad f. (vatu-stadin
def. 'kant vid sjö, vatten' Rietz s. 668 a); jfr ovan s. 101 not 6.
Här bör även erinras om det med stad synbarligen avljudande
västsv. stöde (no. siade nisl. stwöi — väl < *stödia, jfr TpEO
s. 740) n. i liknande användningar; se SOV och OGB passim, men
särsk. Drougge Bull. s. 144. Bland exemplen kunna här anföras:
boh. app. bärstöde 'bärplats i skogen' och ort». Krakestödet
'stället där (bön-)krakarna stå' OGB 3 s. 278, värml. ortn. Bäljarstödet 'platsen där kreaturen samlas och böla i väntan på dejan ?'
SOV 6 s. 157. Samma ord, stöde, har i Boh. också anv. i bet.
'strandplats'; ex. app. lögestöde 'badställe', ortn. ?Ladestödet
'platsen där man lastar' — båda hos Drougge a. st.
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sådana för skilda behov och omständigheter. Båda förhållandena avspegla sig i ortnamnen, och det senare låter sig bäst
studeras i dem, ehuru det ofta ställer sig svårt att avgöra,
om stående smsr kommit till anv. för sådana eller om namnen
utgöra tillfälliga toponomastiska bildningar.' De ifrågavarande
bngna ha till förleder substantiv, verb, adjektiv eller adverb,
och betydelserna äro 'ställe där man har eller tar eller uträttar något, ställe där något sker el. något finns; plats som
är så eller så beskaffad'.
Åtskilliga hithörande lokalitetsbeteckningar äro redan kända,
särskilt från norskt och västsvenskt men även från sydsvenskt
fvn. transskription) Kerstaör -staöir
område. Ex.: ng. gårdn.
'plats för fiskekar till laxfångst', Rubstaör nu Ru- Röstad
m. m. 'röjningsställe' 2 , Saltbitbarstaör nu Saltbustad 'plats för
saltbod' 5 ; värml. t Flötstan 'stället där man flottar timmer'
äldre bug på åparti i Fågelviks sn, Pustabacken vägbacke i
.Rämens sn — möjl. till ett *puststad 'ställe där man rastar',
Skälstabacken (Segelsta- 1540 51, Seilsta- 1548) fp i Lungsunds sn — alternativt och kanske riktigt så förklarat 'strandsluttningen vid det ställe av sjön St. Lungen där man . .
åter kan segla' 4 ; gbg— boh. ortn. Garstabrännan lht i VästerDet ligger å ena sidan i sakens natur, att homonymer lätt
kunnat uppkomma, även om en sms i varje särskilt fall varit av
tillfällig karaktär. Å andra sidan framstår det som diskutabelt,
huruvida ordet stad i en så allmän och halvt abstrakt bemärkelse
'ställe' verkligen varit i egentligare mening namnbildande eller om
alla i ortnamn beläggbara smsr därmed snarast böra uppfattas som
ursprungligen appellativiska. Frågan torde få besvaras med nej
för den senare möjlighetens vidkommande; märk särskilt namn med
adjektivisk förled, såsom dal. grönestadh 1559 (varom närmare
nedan), men även ett fall som Dristaden lht i Angereds sn Älvsb
— till di. drit 'smuts' (SOÄ 13 s. 15, jfr s. a. 1: 2 s. 20).
2 Jfr NG Indl. s. 72 76. Ordet fvn. ruåstaör förekommer i former
ss Röstan o. Rustan också som ortnamn flerstädes i Sverige (Bob
Dals Vrm); se OGB SOÄ SOV reg.
3 NG Indl. s. 76 samt Freg.
4 SOV 13 s. 34 resp. 3 s. 104 41. Jfr emellertid i komm. art.
"Åggenmyr" anförda dal. app. segelplats 'ställe där man ilandför
timmerflottar (segel)' .
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landa sn — trol. till ett boh. *garstad 'plats där man garar
(metaller el. hudar)'1, Husstadberget höjd i Svenneby sn — till
di. hus(e)stad fvn. hicsastaår 'husplats', Kvistaden ägomark i
Kville sn 'plats för ett kvi' 2, Källestad (i smsn Keillestadsgatan
Göteborg) — jfr fsv. app. käldo stadher, Myggstad f. båtsmanstorp i Lycke sn — kanske ett *mökstad 'upplagsplats
för tång e. d. till gödsel' (: bob. mök fvn. mykr myki), *Smeirestad(en) i smsn Smeirstadsmyr 1835 nu Smärtasmyren terräng
i Kville sn — till di. smäre 'vild vitklöver', Svennestaden
ägomark i Torsby sn — till part. pret. fvn. svibinn el. subst.
sviåningr 'svedjeland', Vadstaden vik av L. Delsjön i Oxgryte
sn — platsen där man drar vaden i land? 3; västg. Garnstad -en
utjord i Skepplanda sn — trol. till garn i bet. 'fiskegarn' 4,
Skallstad -en 'område för skallgång': 1. skogsmark i Acklinge
sn, 2. mad i Otterstads sn, 3-4. torp i Dannike resp. Sandhults sn.5 Andra västgötska fall, varibland några nedan
nämnda, låta sig utläsas av förteckningen över namn på -stad
i SOÄ 20 s. 260 f. Sydsvenska exempel bilda Brännstad
-staden 3 st. by- o. gårdnamn i Skåne (Krist Malm) — till
di. bränna 'svedjeland' 6 , vidare ett par ägonamn i Rönnebergs hd Skå: Gårdstaden 'platsen där en gård legat' och
t litisestad -arna, vilket senare förmodligen innehåller ett app.
*hässtad 'plats där man brukade sätta stack(ar) av säd el. hö'
-- di. häsa Ms 'stack'.7 Bland de hos HAEO s. 1062 framhållna fallen av ortnamn på -sta(d) i bet. 'ställe' el. 'strand',
må som möjligen hithörande nämnas fsv. Mölsta, uppgånget i
köpingsnamnet Mönsterås Kim (äldre Miel- Miolstadhaäs),
1 OGB

10 s. 16. — Om verbet se SAOB G 106 ff.
Om ordet se OGB 16 s. 205.
3 OGB 16 s. 156 211 192 resp. 2 s. 26 134 och 5 s. 26 247.
4 SOÄ 2 s. 78 f.
5 Friberg Rån. s. 57; SOÄ 7: 1 s. 27, 11 s. 71. — Jfr rsv. (eller
sv. di.) skallplats; som naturnamn föreliggande i fallet Skallplatsen,
på Tällnäs vid Siljan So-Si.
6 Falkman Ortnamnen i Skåne s. 34; jfr Sahlgren HälsingbOrtn
s. 121.
7 Bruhn s. 74 resp. 113 f.
2

9
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vilket har motstycken i Mjölstad(en) OGB 5 s. 238 och Mjsolstad NG 4: 2 s. 208 — 'mjölplats, kvarnplats'?
Men även från uppsvenskt språkområde kunna påvisas lokalitetsbenämningar av liknande slag. I olika landsdelar (Sveal.
Norrl. Götal.) uppträda som bebyggelsenamn följande smsr,
vardera i ett flertal fall (omkr. 3-13 enl. PTO och SOF):1
Bolsta -stad -stan — till fsv. bolstadher 'bostad, gård, by' 2,
Bye- Bysta -stad(en) — till ett fsv. *byastadher 'nybygge på
odaljord' 3, Fagersta -d — väl med bet. 'vacker plats (den vackra
platsen)', Grönsta -d — troligen 'ställe med grön växtlighet',
Kvarnstad -- till fsv. qvärna stadher qvärnstadher 'kvarnplats, ställe där kvarn kan anläggas', Källsta (-städe 2 st.
Got1)4 — fsv. käldo stadher 'plats för källa el. brunn', Ringsta -d
— 'plats med ringformad fornlämning (domarring e. d.)' 6,
Tingstad -en (-sttide Gotl) — fsv. Ping(s)stadher fvn. pingstaör
'tingsplats' 6, Torpesta Torpsta -stad -stan — fsv. porp(a)stadher 'torpställe', Vilsta — jfr fsv. hvilostadher 'vilställe'
dal. vilstad m. 'vilplats vid väg (Tra), plats där vallade kreatur
sovo middag (Rä : Bi)'. Inom Dalarna finns åtminstone ett
ännu levande Fagersta (G97, -stad 1825 Jb; i ffagerstada
1470, fagherstha 1473, fagherstadh 1542 DD) by i Tu 7, och
1 Då undersökning av varje enskilt fall här ej kunnat komma
ifråga, lämnas uppgifterna med förbehåll för andra härledningsmöjligheter. Anmärkas kan emellertid, att Fagerstad by i Gräsmark sn Vrm synes återgå på *Fäghre- komparativ av fager (jfr
SOV 2 s. 8) och att Lidingöns Grönsta (Grönösta 1370) Sth
möjligen med G. Linde (NoB 34 s. 104 125) betyder 'landningsplatsen vid *Grönön'.
2 Ingår som efterled i några fsv. ortbenämningar: ex. kinngabolstad 1344 SD 5 s. 804, norboabolstad (se Nordberg Fornsv. 1
s. 86) Upl.
3 Jfr J. Sahlgren i NoB 15 s. 59.
4 Ett fall berört hos Ödeen StudSmålBehli s. 451, ett gottländskt
hos Gustavson OUÅ 1938 s. 21.
5 Jfr Hq -by s. 11 120 och EO s. 1061 samt betr. Ring- även
litteraturuppgifterna under komm. art. "Ringtjärne och t Vimo
ring".
6 Jfr SOÄ 1: 2 s. 55, Franzén Vikb. s. 122, Gustavson OUÅ 1938
s. 19 f 27.
7 Enl. DD Reg. s. 50 avser "Fagerstha hemmanet Fagerstad i
Tuna".
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från 1556 omtalas ett annat i Lima (Fagersta gd KyLi).' Ett
dalskt -1-Grönstad är som ägonamn belagt från 1559 i Leksand:
"ett. . . uppodladt hemman mitt fför Limesiön i rönes ffierding
kallas grönestadh" FsMD 1: s. 128; ett Grönstesåsen i Särna
(= Grön.stedtsåsen G81) kan väl utgå från *Grönstads- eller
likbetydande *Grönstäds-. Bngn Vilstadberget (Hvilstab. G104)
för en höjd i Rättviks sn innehåller det nyss och även ovan
s. 127 anförda dialektordet vilstad i den betydelse som är
känd från sagda bygd. Vidare märkas inom ÖvD: Afstadsgrav
(-graven G107, Aftas- G-kö) Olas- ravin och närliggande timmervältplats vid Österdalälven NV Asens by Ä 2 — kanske
innehållande ett *avstad 'avsides belägen, ev. otillgänglig plats',
synonymt med di. avländsvrå o. d.3; Bläststadbäcken, /V. och S.,
bifl. t. Fuluälven i nordligaste Tra 4 — snarast till ett *bläststad 'plats för blåst (blästa, myrjärnsugn)'; Käckelstaåen
skikt utmark (nu majstångsplats) vid Backa by Rä 5a — best.
form av ett *käckelstad 'plats för kägelspel'; Kärrstamyren
myr NV 0-alberget fäb. (G89) NåsFi 313 — sammansatt med ett
di. *kärrstad 'plats där man lämnar kärrorna vid slutet av en
körväg' (jfr ovan s. 127 anförda synonyma vagnstad); Köpstan
bsiTstan åker i Hedby Dju (även kallad Köpstaåkern)6 — till
fsv. kopstadher fvn. kaupsta& 'handelsplats', Sågstad sbgståå
ställe vid Kvarnbäckens mynning i Nässjön Ä — väl ett
*sågstad 'plats för vattu såg', Tomtstad thmtståd 1. vedplats i
Skeberg och 2. strandparti vid Styrsjön Le 8 — jfr fsv. tomta
Enligt välvilligt meddelande av fil. kand. Niss Hj. Matsson.
Uppt. L. L. 1917 ULMA 339: 2 och H. L. 1937 SOA. — Smh:
Afstasåsen (G107, Aftas- GkÖ) höjd V graven.
3 Såvida ej genitiv av stadsn. Avesta ingår? Det må erinras
om att Dalälven är rätt djupt nedskuren i trakten av denna stad;
betr. uttalsformen jfr uttr. gp_ ymr vstå 'gå över Avesta' (åld.)
'Uppt. N. Hj. 1933 SOA, äv. brev 23/4 1947,
5a, b Uppt. B. L. 1936 resp. 1931 SOA.
6 Man har funnit mynt i jorden där. Enl. uppt. E. M. C. 1936 SOA.
Uppt. H. L. 1935 SOA.
Uppt. B. L. 1934 resp. E. M. C. 1936 SOA. — Enligt den senare skall man på platsen ha "tomtat" hus, dvs, byggt upp dem
och rivit ner dem igen för flyttning till bestämmelseorten.
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stadher 'tomtplats'. Som osäkra m. avs. på efterleden få t. v,
anses de ovan art. "Månsta . .", s. 97, angivna fallen Brunnsta- Nås, Fännsta -d och t Grönstad Mo, 9Sicksta (rann) Ve,
Kasstad och Rödstad Ä, vilka lika väl kunna innehålla stad f.
'strand, landnings- el. uppfartsplats etc.'.
Det i denna artikel framhållna ord- och namnstoffet ger
anledning till eftertanke betr. ansättandet av ett fsv. *stadhir
'boplats, boställe' i massan av svenska bebyggelsenamn på
-sta(d). Man måste näml. räkna med att sammansättningar
med att ursprungligt singulärt stad (fsv. stadher) 'plats' genom
"movering" eller analogiverkan efter hand kunnat få plural
böjning liknande de äkta sta-namnens; jfr mina motsv. påpekanden rör. elementen -stad f. 'strand etc.' och -ung- -ingovan art. "Månsta . .", s. 99, resp. nedan art. "Mjärdingsmor . .", s. 150 ff. Överhuvud kunna fallen av -stad 'plats där
något finns el. görs osv.' misstänkas vara talrikare på svensk
botten än hittills utgivna toponomastiska arbeten ge vid
handen' även såsoni sporadiskt förekommande inom områden
med ett större antal "äkta" sta-namn. Det hade varit min mening
att i ett tillägg på några sidor företa en granskning ur denna
synpunkt av redan behandlade ifrågakommande utomdalska
ortnamn på -sta(d); men sedan Aet blivit mig bekant, att en
annan forskare med utgångspunkt från Stockholmsti aktens
förhållanden i en ännu ej färdig och endast provisoriskt
framlagd undersökning kommit in på samma och liknande
spörsmål 2, har jag funnit onödigt att fullfölja planen och inskränker mig nu till några anmärkningar som i första hand
gälla Lindes sätt att uppfatta vissa namn och namntyper.
För sådana fall, där namndeterminativet utgöres av ett
djurord och Linde häri vill se personbinamn, Må ifrågasättas,
om det inte vore mera rationellt att tänka sig primärt terrängbetecknande appellativiska smsr med bet. 'plats där vilda
djur av antytt slag bruka(t) uppträda, fångas el. skjutas'.8
Blick för denna möjlighet har dock visats särskilt av Ödeen
aa s. 451 ff.
G. Linde 'Namnen på -sta och -inge" NoB 34 s. 99 ff.
3 Ett sådant är väl Kattestad lht i Bredareds sn Älvsb (till
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Och fall som Vattensta, skr. in watnestum 1316 (ertl. Linde
till ett app. vattne 'vattningsställe') och Nodsta (till fsv. nut
'nöt') skulle väl likaså gott kunna fattas som grundade på
appellativer med bet. 'vatten- (= vattnings-)ställe' resp. 'nöt(plocknings)ställe'. Jag är annars ense med Linde om att åtskilliga ortnamn på -sta(d)-, spec. i skogsområden, primärt
måste ha avsett 'boplats', fastän deras förled inte år en personbeteckning utan ett naturbetecknande språkelement; något
som man redan förut kunnat sluta sig till särskilt av de
genom SOV bekantgjorda värmländska sta-namnen, bland vilka
märkas smsr ss Bärsta äldre Berg-, t Ilfyresta och Sundsta 1,
men även av namn från andra landsdelar.a — Icke utan glädje
noteras slutligen, att Linde (s. 122) åtminstone inser möjlig-

katt 'lodjur, vildkatt' enl. SOÄ 1: 2 s. 30), medan ett namn på
Hund - ss Hundsta i Ölseruds sn Vrm (SOV 11 s. 69) kan ha avsett 'plats där hundar brukat avlivas och begravas'?
SOV 7 s. 9 11, 8 s. 8. — Här ges dock inte något enhetligt
besked om hur vederb. tänkt sig betydelseförhållandet; namnens
senare led översättes än med 'plats' el. 'ställe, plats' och än med
'plats, bostad'. Men ibland hänvisas till en kommande Inledning.
2 Hos Franzén Vikb. s. 39 synes ett namn Fegyestad (till fit
f. 'sidländ jordsträckning vid vatten') uppfattat på sådant sätt,
medan hos Sahlgren NoB 15 s. 58 ett fall som Brånsta i Knista
sn Nk antages icke vara ett äkta sta-namn (till fsv. broni bruni
'brand') — väl i överensstämmelse med hans i HälsingbOrtn s. 121
uttalade mening att namnen på fsv. - stadha 'bostad' alltid innehålla personnamn. Tveksam i valet mellan person- och terrängbeteckningar är Hellqvist, KO å. 1061 f 1261, ifråga om fall ss
Ringstad (jfr ovan s. 130) och Tång(e)stad Vsm Ögl, och det framgår inte om han i de terrängbetecknande förledernas "lager" ser
appellativer eller oäkta (yngre) sta-namn. I Västergötland finnas
uppenbarligen alla tre slagen av ortnamn på - sta(d), ehuru ett och
annat i SOÄ blivit missuppfattat — ex. Ringstad by i Gesäters
sn, förklarat med personnamn (19 s. 38), och Kälkestad gd i Länghems sn (äv. kallad Stubbetorp eller Enet), som snarare torde betyda 'platsen där man brukat ta kälkvirke, dvs. krokvuxna träd
till kälkmedar' än innehålla fsv. mansn. Kiälke (7: 1 s. 126); rätt
kan vara, att Älmestad by i Hällstads sn antagits sammansatt med
eitme 'almskog, -virke' och ändå avseende boplats (14 s. 59). Betr.
dalska sta-namnsförhållanden jfr ovan s. 99 f.
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heten av att appellativiska markbeteckningar på fsv. -stadher
'plats' i analogi med namnen på -stadhir småningom kunnat
antaga plural form; ty naturligtvis har också analogi spelat
in i dessa språkförändringar, även om metoden historiskt sett
varit en annan (movering, moverande avledning).

Höbod och lövlad(a).
Jämte "ängeslada" känner DO och det därpå grundade arbetet ODB (1, 3) även orden hölad -a och höbod för begreppet
'timrat hus för förvaring av hö vid slåttermark (myrsloge,
svedjeland osv.) el. fäbodställe'.' Medan det förra finns upptecknat från So Bo Le Al Gag Tra, är det senare be]agt dels
i nyss angiven bet. i OvSi-socknarna Ä2 Mo Or samt (i överförda bemärkelsen 'djur som är storätare' 2) Vå och dels i bet.
'öppning mellan stallets båda delar ("häststallet" och hörummet)' i NeSi-bygderna Dju Al.
Ordet höbod befinnes för DO känt endast i former med
ö-vokal: Mikö Ä, öbud Vå, l'sbticr Mo : Lå ;inikd Mo : Vin,
hatitd Or; hikbo Dju, best. Inib6a Al. Med ortnamn och andra
språkrelikter kan emellertid visas, att sådana former i OvSi
innebära en förnyelse genom vokalljudets rättande efter den
Orden äro i dalmål nära synonyma, ehuru även i den 'här
ifrågavarande bemärkelsen en viss skillnad mellan bod och lad(a)
i somliga bygder tycks upprätthållas; om olika konstruktion av
ängslador se ÖDB 3 s. 149 ff. I SAOB, där båda sirnsna finnas
upptagna, anges höbod (till bod sbst. 1 bet. 2: 'hus el. rum i
hus el. skjul . .') som brukligt i vissa trakter med bet. 'bod för
förvaring av hö' (belägg från 1636 1892) H 2220. Betydelse r-- höbod 'förvaringshus för hö' har i OvSi även enkelt bod (di. bud) i
bånqs Mo (< *./3gåa- gen.
åtskilliga ortnamn, ss byn. Bonäs
pl. — jfr betr. sak noten s. 52 f), vnm. Budsjön o. Budtjärne -n
Mo (se 2: 2A) samt terrängn. Budmyr -en Mo Ve o. Buderåsen
SO Garsås Mo (< *Blibar- gen. sg.).
2 För Älvdalen uppges, att höbod fanns vid odlade myrar samt
även bland gårdsbyggnaderna; i senare fallet kallades den ibland
tadbod. 1 fäbodarna var höbod = lada. DO, jfr ÖDB 1 s. 148
o. 3 s. 14.
3 1 DO uppsatt som bet. 3.
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nu allmänt brukliga 1, från rsv. påverkade uttalsformen av
ordet hö och att smsn höbod tidigare haft en dialektenligare
förledsvokalism.
Ordet innehålles uppenbarligen i följande naturnamn inom
MT: 2
Äbud ebild Mo, ängsmark mot Skiniatjärnån SSO Digermor
(G102) och Räflyt — en god sloge, där veterligen funnits
både hölada och slåtterbod; jfr Äbbud änget (S Digermor)
1764 Lk. Ht: Äbudtjärnen eshbut4- vsm SSO Digernior, V
Skinntjärnån, men ganska långt från Äbud. Bngn Äbud,
vilken måste vara antingen överflyttad eller elliptisk, kan
tänkas här ha haft dels en snävare och dels en vidare (traktnamnsartad) betydelse; men tjärnnananet kan också förstås
som "fjärravhängigt" .3
Äbu kblik So a) myr SSO sjön Grunnmången G96, b) kojplats vid fäbodväg nära myren, OSO Nedre Garberg fäb. —
Där har e. u. ännu i mannaminne varit slåttermark. Ht:
-t Äh/k/lyten (. . ett litet wikt. slogänge på Hääbuflioten öster
om sjön grunnmången 1774 Lf), varmed sannolikt avsetts
samma myr som nu kallas Äbu. Namnformen Äbu, i likhet
med Äbud Mo snarast elliptisk, har möjligen framgått just ur
smsn j kuflyten fonet. a(h)iebitcyk,2At?; d (å) förstummas regelmässigt i dylik ställning — jfr gruddbufok 'folk från Gruddbo
by' t byn. gruddbuder G-ruddbo So, sjön. käppbusjun Kättbosjön: byn. käppbuder Kättbo Ve, ävensom de nedan anförda
Lovla- (Lovra-) namnen: app. lövlad(a). Otänkbart är dock
inte, att å kunnat falla även i absolut slutljud; jfr Kättlo
1 Jfr dock åld. ors. jffic'e kölhö 'hö från myrmark' (uppt. B. L.
1934 SOA), vid sidan av nutida former med e-vokal av det enkla
ordet (: e et Bo6OM s. 36, e DO), samt växlingen (h)e (hä)
för hö i samma sockenmål på Carl Säves tid (1840-talet — se DO),
2 Upptecknade av B. L. 1931-33 (S0A).
3 Om termen fjärravhängig se dels ovan s. XVII, dels komm.
art. "Svartenåsen i Sollerö sn och några övredalska exempel på
fjärravhängig ortnamnsbildning" samt dels även den summariska
framställningen i 3: 3.
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kietlo myr strax NNO Skallen (N Bomansberg fäb.) Mo la trol.
Maj. *Ircetilhouå: fsv. kätilhöd' (fda. ktcelhod mit. ketelhöt)
'stormhuva, hjälm', Trässve ~ve' Trät(t)sved gd Rä ib och
namn på -sta(d) 'båt- el. notstad' ss Budsta o. Hållsta So,
Ftinnsta o. Säppsta Mo ovan s. 94. Om bortfall av slutljudande i dalmål se f. ö. LvDG 2 s. 8 if.
En av de äldre kända runinskrifterna från Älvdalens sn
är den av år 1681, som anträffats på en kölbod V Vanån
och av L. Levander återgivits och tolkats i Fornvännen 1910
s. 166. Den lyder enligt hans läsning: ien am uid uerid åg
gart sei bude iulius 1681 . . 'här ha vi varit och gjort Säboden . .'. Någon förklaring till ordet *säboden (Säboden) lämnas inte.2 Men ett *sädbod, f. ö. okänt i dalmål, ger ingen
rimlig mening ifråga om en myrslåttertrakt. I själva verket
bör här läsas häbude, motsvarande fonet. *1z4b44 dvs. höboden:
. gjort en höbod . .'.3 Enligt den i Fornv. återgivna uppteckningen utgöres runan före ä av en rak stapel (I), medan
s-runan i samma inskrift har ett zack på mitten (Ii 2 ggr
1 g.). Det är då rimligare att tyda den som ett ofullbordat
h 019 med korsritorna bortglömda, ev: vid uppteckningen
otydliga.4 Uddljudande h i starktonigt brukade ord bortföll
i älvdalsmål först framemot 1700! 5
Slutligen kan nämnas, att jag på 1930-talet i Mo : Fä uppUppt. B. L. 1933-39 resp. 1935 SOA.
Att med Levander uppfatta fonemet som ett namn är f. ö.
orimligt, ity att en byggnad — och det kan här knappast vara
fråga om annat än en foder- eller slåtterbod — vid sin tillblivelse
ju inte kan ha haft ett känt namn utan måste omtalas med ett
appellativ.
3 Best. form användes med betydelse som obestämd i ganska
stor utsträckning i OvSi-mål — en icke oviktig paragraf av dalmålets ännu ofullständigt (blott för ett sockenmål) skrivna syntax.
Jfr dock härom Levander Älvdalsm. s. 95, Ågren Slutart. s. 145.
4 Denna gjordes redan 1890 (av en runintresserad skogvaktare
i Älvdalen), och boden är nu längesedan förstörd.
5 Detta framgår av jämförelse mellan ett rikt textmaterial från
1600-talet (varav något anföres nedan) och ett direkt o. klart uttalande från 1702 av en dalmålsintresserad iakttagare; J. Eenberg
"Kort Berättelse . ." (se s. VIII).
2
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tecknat ett ord iebidd som bekant från äldres språk med betydelsen 'bod för förvaring av hö vid skogssloge långt från
bygden'.' Min sagesman, född 1871 och en av de säkraste jag
anlitat, visste sig med bestämdhet ha hört uttryck som i
am aft äbudi dan 'vi ha haft höbod(en) där'.2 Det är denna
form, som ligger till grund för de ovan framhållna ortnamnen
inom MT. Men uttalsformen med ä av ordet höbod, belagd
i språkrelikter som de ovan anförda, kan länge ha varit en
arkaism i förh. till det enkla ordet hö, som redan i bröllopsdikten på älvdalsmål av år 1668 3 uppträder under novationsformen höö i en omgivning av merendels fullt genuina ordformer (däribland bngn. högste Ruts varom se komm. art.
"Två adjektivsuperlativer i substantivisk användning som
höjdbeteckningar"; ett arkaismförhållande som kan jämföras
med förhållandet dal. skepphus 'båthus', halvt levande i ortnamn: t skepp 'båt', i dalmål längesedan dött.4
Betr. frågan om det enkla ordet hö:s historia i dalmål hänvisas vidare till 2: 2 A sjön. Ildsejen och iftjdrne och betr.
h-bortfallet till komm. arb. "Om bortfall och tillskott av h i
dalmål, särsk. övre ö'sterdalmål".3
Begreppet och ordet lövlad(a) 'lada för torkning och förvaring av löv till kreatursfoder' skulle enligt ()DB 1 s. 192
vara känt endast från OvSi och icke från Venjan. Själv har
jag dock upptecknat och i DO infört ordet även från Järna
sn (NeVD): Nvikdue. Ortnamn vittna för övrigt om, att företeelsen och termen i äldre tid haft hemortsrätt inte bara i
Att uppteckningen icke inkommit i DO, beror på att den
gjorts i samband med min undersökning om Mora tingslagsområdes
vattennamn och att jag icke på senare år har varit direkt medarbetare
i Dalmålsordboken, vilken ju dock alltjämt står tillgänglig för
forskning.
2 Ang. bruket av bestämd form för obest. se not 3 s. 137.
3 NTU 10 s. 2.
4 Se förf. i GPS s. 510 ff (särsk. 518).
5 Detta bygger i huvudsak på mitt likbetitlade föredrag i seminariet för nordiska språk hösten IM(?).
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OvSi inklusive (och särskilt) Ve utan även i NeSi och nedre
VD. Fallen må här förtecknas.'
Venjans sn: 1. Lovlabäcken (Lovra-) :dva- lövla- lövra-,
-vdf NO Skuråsen, NV Åsen fäb. NVe. cn Lovladiken s. u.,
myr vid bäcken. Det har varit mycket lövskog i denna trakt.
Di. lov- för rsv. löv- med o av fdal. ou är normalt i GMObygderna; se LvDG 1 s. 204. Variantuttalet lovra- för namngruppen visar dissimilatoriskt utbyte av 1 mot r hos determinativets efterled. Betr. förstumningen av å i kompositionsfogen
hos dessa samt andra nedan upptagna bngr jfr framställningen
-ovan rör. Äbu o. tÄbutlyten So samt f. ö. LvDG 2 s. 8-10.
2. Lovlakällan kö'va-, k. på nordsidan av Åsberget NVe. Namnet tyder på lövtäkt från Åsberg fäb.
Mora sn: 1. Lövladulund lioladulånd gammalt råmärke vid
Mo rå mot Rä, Ö Buderåsen. — Löfladulund 1792 Lk, 1843
RbGa, 1845 SSkbGa, 1866 ArMo. Ännu i mannaminne har
här funnits en lövlada (Ga). 2. Knagglövladen knagkevkåoa
(o. d.), plats vid vägen till Krångdalen fäb. V sjön Gässen
VMo; där stod förr en lövlad, som tros ha ägts av östnorsfolk. Benämningens f. 1. är gammalt gårdsnamn i OVMo,
urspr. efterställt personbinamn (Knagh 1550, Knag 1562 69,
Knager 1569 Jb) 2 -- jfr no. knag 'liten tränagel' sv. o. bomb.
di. knagg 'liten knöl, bergknalle' osv.3; det ingår även i
naturn. t Knaggvik 1764 Lk, vik av Myckelsjön, och Knaggnäs,
udde vid Östn.or Mo.
Leksands sn:. 1. Lövladan (—ladorna?) Mylvdue lkvliadutn
slogmarksområde vid Jerkhansbodarna Le. Där lär ännu finlitvla>fisln vsm
nas rätt många lövlador.4 2. Lövlasjön
SO Middagsbodarna fäb. = Löflasj. G97.4
slåttermark tillhörande SyrFloda sn: Lövlaröjningen
holn.5
Nås sn: Lövlatjärne
vsm Ö sjön Skramsen; jfr Löftagstj. G96, som står för Martjärne.
Uppt. B. L. 1930-39 SOA, där ej annorlunda uppges.
Pers GPM; se registret.
3 TpEO art. knagge.
4 Uppt. B. L. 1934 och E. M. C. 1936 SOA.
5 Uppt. H. S. 1931 SOA (med uppslagsform Löviad-).
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Att för varje särskilt fall bestämma, vilken form (gen. sg..
resp. pl.) av ordet lövlad — -lada f., som ingår i namnen,
låter sig icke göra. Om fördelningen av starka och svaga
former (typ. f. II resp. f. V) se DO och LvDG, äv. enkla
orden lad lada.
Uteslutet är ej, att också osammansatt lad(a) kunnat ingå i
ortnamn med bet. = lövlad(a). Jfr ovsi. Bud- 'höbod' —
not 1 s. 135.

Mjärdingsmor och t Mjärdunga

samt Garsås.

Namnet Mjärdingsmor, utt. nkb?erdwmår, tillkommer ett skogsparti (allmänning) nedmot Siljan SV Gruddbo by So.' —
Mjärdingsmor ÄgSo. Smh: Mjärdingsktitte, f. odling strax
ovan (NO) skogen, skr. Mjerdings- Mjärdingskitt -kittan
1840 RbGru, Mjärdingskitt ÄgSo. Betr. de som efterleder i
namnen ingående orden di. mor f. 'tätare, ev. fuktig (gran-)
skog' och kätte m. 'inhägnad odlings- el. ängsmark', båda här
av underordnat intresse, hänvisas till DO och SOA DiOrds.
Innebörden hos determinativet i de båda bngna är helt
okänd. En viss fingervisning rörande sammanhanget mellan
dem vågar man nog dock se i det förhållandet, att Mjärdingsmor som naturenhet är mera betydande än Mjärdingskätte
som ägomark. Detta förhållande berättigar till förmodan, att
ägonamnet är yngre och bildat i anslutning till det andra.2
Skogen Mjärdingsmor sträcker sig nedmot Ilaravik (se not 1)
men skiljes av en remsa f. slogmark från yttre delen av den
nu så gott som helt igenvuxna s. k. Södervik.' I båda de
nämnda vikarna bedrives i våra dagar under högvattenstiden
om våren ett icke obetydligt ryssjefiske; och man vågar anta,
att vårfiske med mjärdar en gång i större utsträckning här
kan ha förekommit.4 Enligt uppgifter från närmaste bygd
(Rullbodarna—Kulåra) steg vattnet här förr under vårfloden
— abborrens lektid — långt upp i skogen, och vid Södervik
i Uppt. B. L. 1928 SOA. — Landpartiet närmast sjön kallas
Haranits bro-, vilket namn jämte Haraviks (mellanliggande) hänför
sig till ett sydligare strandparti benämnt Hara; se fig. 12.
2 En avtagsväg från Dretgatan går förbi Mjärdingskätte ned i
moren; se fig. 12.
3 Jfr GPS s. 27 bild 7.
Ryssjor brukades. i So äldst för fångst av lake om vintern.
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och söderut mot Hara bör ha varit ypperliga mjä,rdplatser.
Anordningar (ledarmar o. d.)1 för sådant fiske äro nu visserligen
okända, men detta kan bero på att de blivit borttagna eller
att så lång tid förflutit sedan de nyttjades, att de hunnit
helt förruttn'a.2 I mannaminne lär näml. mjärdfiske överhuvud inte ha bedrivits vid Sollerön, ehuruväl i sjöar på öns.
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Fig. 12. lgjärdingsmor på Sollerön med närmaste omgivning.
Skiss efter ÄgSo.

fastlandsområde (t. ex. i Vådsjön).3 Det enda ord, som ur
fonetisk synpunkt låter sig ansättas för stammen i determ.
Illjärdings-, torde vara fisketermen mjärde, och namnet kan
ev. innebära bevis för att fiske med mjärdar i en avlägsnare
tid verkligen praktiserats även här.4 För en fullständig tolk1 Inom ÖvD äro kända mjärdgång, mjärd(rod)gård, mjärdstam,
mjärdstege (grindlikn.) och kränka; se DO och ()DB (enl. reg.).
2 Om fiskeverkar funnits i själva Södervik (södra Sjöbottnen el.
Roteslogmyren), ha de på något århundrade kunnat bli överslammade och igenvuxna.
3 Annorlunda ÖDB 1 s. 97 (upptill).
4 1 ÖDB 1 s. 53 förklaras kategoriskt, att "sjöstranden .111-järdingsmor på Sollerön [har] sitt namn därav, att den vid högt
vattenstånd är en god plats för mjärdfiske".
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ning av bngn Mjärdingsmor kräves emellertid också, att
mellanleden (determinativets andra stavelse) -ings- får sin förklaring.
Det är en känd sak, att e- och it-ljud av olika uppkomst
i svagtonig ställning lätt övergå till i. Övergången befordras
otvivelaktigt av palatal konsonantism, eftersom sådan kan utverkå en motsvarande överg. i starkton.' Kompositionsformen
-äng(e)s-, dvs. s-genitiv i mellanledsställning, av ordet änge
visar i gamla namn sporadisk utveckling till -ings-; ex.
från ÖD: utt. kie&nms- för Kvarn ängstjärne (se 2: 2 A) och.
mbhgs- (— mörcegs-) för Morängsvål Mo, östris- (— östrcegs-)
för österängsbäck Le enl. uppt. B. L. 1932-39 (SOA).2
Till gruppen hör sannolikt också medeltidsformen av det
sedermera synkoperade och i lokalspråket avkortade bynamnet
Gatas (Gara) Mo. Uttal: ggts ÖMo Rä — gas CVMo So3 giso's
d. — gc:Iges (r.).4 Skrift: j gardyns ass 1457 Ra (bil. 4),
gardzå8 gall3å13
gardingesass 1485 Ra (bil. 5)5; gar13åI3
15396, Gardzål3 1541 46 Jb; Gardell- Gardz åål3 1545, Gallz- galzåå8 1557 Db; Galzås 1551, Galisåås 1562„ Gardesåsen 1566, Galet3- Galsås 1569, Gallsåll 1571, Galzå8 1574,
Gardesål3 1588, G-ardefsåsenn (!) 1595 Jb; gaards åås 1600,
1 Jfr fsv. fall såsom subst. asikkia 'åska' av äscekia och pron.
ingen av äldre engin
cengin så enl. 'V. Jansson i NoB 30 s 188,
enl. NrASG § 102:2 och 103: 1 med annan utveckling, dal. ivIcsm
NeSi ,keegkium o. d. OvSi (LvDG 1 s. 209).
2 Samma utv. av änge (och äng f.) kan även inträffa i slutledsställning; ex. Märtenänget 1. utt. (åtm. indiv.) mörtn?n0c9 slogm.
V Rossberg So, 2. mörtn}nctice d:o vid Äldrisbäcien Mo, Amänget
ömmtce ängsm. vid Långlet Mo = Åmäng. G103, utt. bkstfija bkscea) för Bergsfings by(ar) Le. Utomdalska fall föreligga SOV 13
s. 9 Ojering < Oiaräng, OGB 18 s. 85 Rörängen (skr. Röringen
-c'ep) m. m.; se äv. NG Indl. s. 49,
1825), Björnängen (utt.
Hq -inge s. 250 ff.
5 Jfr di. skr. Gas 1893 Öhn — bil. 13.
Uppt. av B. L. 1931-45 (SOA). — Betr. förledens och elliptens
s-ljud (j) se s. XX. Levander tecknar gas ULMA 905: 2 1923.
5 I DD är namnformen av 1457 lika återgiven (1 s. 106), den
av 1485 annorlunda: gardingxass
s. 135).
6 Jfr Pers GPM s. 13-15.
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gals åås 1612 Db; Garszåås 1636 39, Gardzåhs 1663 1713 Jb;
Gardzåhs 1673 Db; Garsåseby 1676 Ls; Garsås 1722 fiol;
Gars åhs 1729 To, Garsåhs 1730 Sil; Gardsås 1749 Jb;
Garsås 1757 Hill; Gards- Gars- Garsås 1792 Lk; Garsås
Gars 1843 RbGaNu; Garsås A.rMo; Garsås G103, KbMo 1931,
SOF.. Ht: Garsåsflyten (gardzåås- galsås flytan. 1616 DbRä,
gansål flyten 1652 DbMo), Gars- el. Garsåsånget (Gas- Garsänget Garsåsänget 1843 RbNuFäGa). — Namnets äldsta
former antyda enligt min mening ett medeltida uttal *garbigs— -ins- 1, som torde återgå på äldre *Garöcengis-ås 'åsen med
det ingärdade änget', vari f. 1. kan vara ett äkta sainmansatt
appellativ fdal. *garöcengi n. 'änge som av hänsyn till värde
och läge försetts, med gärdesgård, ingärdat änge'. Pers förklaring (GPM s. 221) 'åsen med gården' är ohållbar.
Att för bngn lifjärdingsmor räkna med en ursprungsform
fdal. *Illiceråengis- nmsv. *filjärdäng(e)smor skulle således icke
möta något språkligt hinder. Den sms .*Mjärdänge -t, som
en sådan härledning förutsätter, vore emellertid förklarbar på
olika sätt.: a) som redukt av ett Wjårdgårdsänge — jfr t kirjärdgårdsänget (skr. Mjärgårdsänget 1854 SSkbFi?) äldre namn på
slogm. vid sjön Van Ve: till di. mjärdgård 'ledarm till fiskeverke' 2; b) som ett elliptiskt virketagsnamn 'änget där man
1 Jag fattar skrivn. gardyns 1457 så, att y står för i-ljud; jfr
ytko- för icko- i brevet 1442, här bil. 3, och växlingen i y i brevet
av 1485 (bil. 5): rnyn 'min' o. synom 'sinom' jämte mith 'mitt' osv.;

märk också det omvända förhållandet, att Garsås liksom grannbygder i Mo och Rä har delabialiserat y till i (LvDO 1 s. 189).
Vad angår ns för ngs (fonet. gs), kan detta bero på en verkligen inträffad övergång g > n före s, vilken inneburit en artikulatorisk tillnärmelse. Alldeles samma företeelse möter t. ex. i utt.
lågins- för ortn. Långångsberget (vid Plintsberg) Le enl. uppt.
B. L, 1934 SOA; på motsv. sätt har också konsonantförändringen
i byn. Ansta ånsta (skr. in angastathum 1268 SD men Ånstadha
1384 RAP osv.) förklarats av J. Sahlgren i NoB 10 s. 135; jfr
ovan s. 100. Ett par likn. fall finnas hos Franzén Vikb. s. 67 69 f.
2 Om detta ord och dess sakliga mening se närmare ÖDB 1
s. 82 ff; om enkelt gård i likn. bet. jfr Moder NamnOrdgStud
s. 176 f.
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tog vidjor till sprötmjärdar' 1 — vide och sälg växa rätt allmänt i slogmarkerna häromkring; c) som jämförelsenamn: 'änget
som till formen liknar en mjärde' — med denna tolkning
skulle smsn kunna tänkas urspr. ha gällt det numera namnlösa och enligt ÄgSo verkligen mjärdformade lilla änge, som
ligger inkilat mellan Herrhaga och Rullbodsänge innanför
Haravik och mot vilket skogen Mjärdingsmor stöter i sydost
(se fig. 12) 2; d) som ett vägstyckenamn med bet. 'änget på
väg ned till mjärdfisket el. mjärdplatserna' — en fortsättning
på Dretgatan från Gruddbo synes ha gått ned förbi nyss
omtalade änge; se fig. 12.3
Av nu framställda tolkningsförslag, grundade på ponerad
utgångsform *Mjerkengis-, anser jag särskilt c förtjäna att
öppenhållas som en godtagbar förståelsemöjlighet. Emellertid
vill jag påvisa en annan utväg att fatta namnelementet
Mjärdings-, och denna får stöd genom sammanställning med
ett annat liknande i OvSi.
I de äldsta skattelängderna för ÖD-området anföres ett för
övrigt okänt namn i mierdungom (-om 1539) eller espe mierdungom (-om 1541, -om 1542-43) för en bygdenhet inom
Älvdalssettungen av dåv. Mora sn, i Jb 1539 närmast omgivet av bynamnen Åsen (åsen), Mitten, Gåsvarv (gardsuarff)
och Väster Myekeläng (wester myckeleng, mycklaenge).4 Då.
längderna för övrigt överhuvud uppvisa goda namnformer,
torde man vara berättigad att räkna detta mierdungom som
dativform av ett pluralt, primärt el. sekundärt bebyggelsenamn, vilket vid nyare tidens början begagnats för en gård
eller mindre by i närheten av Österdalälven inom nuv. AlvOm denna mjärdtyp och olika benämningar för densamma se
ÖDB 1 s. 93.

Jfr i så fall den osammansatta bngn 931järden (1847 RbUtm)
slogm. Mo, vilken väl antingen avsett en nijärdliknande ägofigur
eller också uppkommit genom ellips av en sms på *Mjärd- som
åsyftat mjärdfiske i trakten.
3 Ännu en möjlighet finner man i uppgiften DO: mjärd bet. 2
'en bygatas trattliknande öppning mot utmarken' Mo : Ox.
4 Jfr Pers GPM s. 16.
10
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dalens sn men sedan försvunnit. Det bör i nom. ha lytt
nmsv. *Mjärdungar el. -a resp. *iispmjärdungar el. -a.1 Bngn
kan näml. fattas som antingen normal pluralform eller moverad
bildning av traktnamnstyp, motsvarande nmsv. bebn. på -a,
till ett appellativ y. fdal. *miceröunger m. eller *micerbung f.,
avlett med suffixet -ung till ett redan a-brutet (särnordiskt)
utvecklingsstadium 2 av subst. rsv. mjärde fsv. mcerpi •micerdh(r)i dal. mjärde (bl. a. So Mo) mjärd (Ä: 9mtrå o.
Mo : Ox) — mjärdre (0) märde sv. di. mäl — märle (m. m.) no.
merd m. fvn. merå f. osv.3 I Afjärdings-namnen So kunde
då tänkas ingå en motsvarande ordbildning med -ing m.
(-inger) eller f.4
De ifrågav. suffixformerna uppträda som bekant i nordiska
språk växlande med varandra i samma slags användning och
även i samma ord utan skillnad till genus eller betydelse.3
Det maskulina -ing -ung (germ. -inga -unga) har begagnats
bl. a. till bildning av sakliga konkreter på adjektiv, substantiv
och räkneord med betydelse av tillhörighet.' Av samnordiska
1 Tillägget år 1541-43 av bestämningen espe- (: snarast app.
fdal. * spe n. koll. 'aspbestånd' — se 2: 2 A Äsptjärne och jfr
komm. art. "Läberg . .") kan betyda, att namnet *Mjärdungar
brukats även för någon annan lokalitet i trakten och att ett sär. skiljande befunnits lämpligt.
io (iö) osv, på östnord. språkomr. av u-bryt2 Om växlingen iä
ningsdiftongen på kort e se annars Hesselman OmijBrytn s. 62 ff.
Jfr f. ö. dal. fjärdung fjordung 'fjärdedel, fjärding'. fsv. flärdhunger — fiordhunger (DL VML) 'fjärding'.
3 Om ordet se särsk. TpEO, Hesselman i NTU 7 s. 83 ff, Modeer NamnOrdgStud s. 180 och dens. Ryssjan s. 172; betr. dalmålsformerna jfr ÖDB 1 s. 93 och DO. En dalsk synonym är
trutt (DO: trunt), varom se Modolier Ryssjan s. 159 not 9.
*mir
4 Den kunde förstås så, att -ing fått ersätta -ung i äldre
öung- ; jfr rsv. fjärding fsv. ficerpinger. Med ursprungligt -ing
borde man ju ha fått ett *miråing-.
Förhållandet framträder med önskvärd fyllighet i ordet nsv.
köping 'handelsplats' fsv. kopinger fda. koping - e: fsv. äv. kopunger fgut. kaupungr: (fvn. kaupangr — sannolikt urspr. sms),
varom se K. G. Ljunggren i NoB 25 s. 99 ff.
6 Olson App. § 42, Torp Ordavi. § 43 A, Wessån SvSpråkh 2
s. 40 ff; vidare Ståhle -inge s. 10 ff m. anf. litt.
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ord, tillhörande denna grupp, må här framhållas det ur formsynpunkt aktuella och redan nämnda fjärding (dal. fjärding —
fjärdung fjordung med viss betydelsedifferentiering — se
DO) fsv. ficerpunger — -inger fvn. fjöröungr 'fjärdedel, fjärding'.
Ett ur betydelsesynpunkt intressant svenskt dialektalt exempel
är det av E. Abrahamson VästsvOrdst s. 1 f förklarade boh.
bottnunge m.
bottning f.) 'bottenström'. Från norskt område må som representativt anföras den bug *Styfningr (till
fvn. stofn stufn 'trästubbe') som med bet. 'et sted hvor mange
tnestubber staa igjen efter omhuggen skog' av 0. Rygh NG 5
s. 258 sannolikt riktigt antagits ligga t. grund för gårdn.
a Stymningi 1380 nuv. Stevning.1 Till samma grupp hörande
ord- och namnbildningar, utöver fjärding (etc.) och settung
(se art. "Rattholmen . .")2, förekomma också inom dalmålsområdet. Ex. a) substantivavledda sakord: bening 'skinn på
djurben, särsk. på älg o. nötkreatur (använt till skodon m.
doning 'redskap, anordning (äv. t. ex. om fiske- el. åkdon)' 3,
kasung (= fvn.. kcsungr, fi. fkasukka 4) 'skinnpäls, -kjol; hylsa,
hölje (på havrekorn, larv)', kinning kinnunge (fvn. kinnungr
no. di. kinnung -ing 5 , sv. di. kinning 6 ) 'kortare väggstock vid
dörr el. fönster', tening (fsv. tenunger m. v. tenlunger) 'telning'; b) adjektivavledda person-, djur- o. sakord: ?djuping
pl,gg 'okynnig, illfundig pojke' So 7 , gröning 'grönaktig fågel;
skott på liggsäd', Ijoting 'fuling, stygging' (till adj. di. /jot
ljut 'ful, stygg')8; c) fisknamn: ryssing (hää. rössing 9 , jfr no. di.
i Jfr I. Lundahl i NoB 34 s. 53.
2 Att ordets genuina form i dalmål varit settung, visar ortn.
Settungsgraven och -myren (Sättungsm. 096) sugs- smh. dalo. myrmark V Garberg fäb. So, vilkas förled torde ha åsyftat att
marken — rätt centralt belägen inom området för f. Sollbygge
settung av GMO — en gång utgjort gemensamhetssloge e. d. för
sagda settungs (So + SVe) inbyggare.
3 Ett exempel härpå är av förf, anfört i DHB 1937 s. 161.
4 Setälä BiblVerz s. 37.
6 Rietz s. 319 b.
5 Aasen.
7 Synbarligen ungt ord; måhända inkommet genom skogsfolk
från Värmland, där detsamma brukas i bet. 'filur' e. d.
8 I dylik anv. torde -ing kunna sägas i dalmål liksom i rsv.
alltjämt vara produktivt.
9 Modin HOB s. 115 126.
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rys- risling 'sik av middels storrelse' 1) 'mindre sorts sik,
som fångats företrädesvis under lektid i Ryssåns mynning
(det bekanta Ryssa fiske, nämnt redan 1440 2) — se f. ö.
2: 2 C Ryss-3; d) inbyggarnamn: bergsing, hälling, leksing, liming,
såtring m. fl. Le 4; e) sjönamn: Amungen Or-Rä — av oviss
härledning, Göringen Or — väl till di. gorr 'maginnehåll',
Löming (o. smh. B erg-Löming) Rä-,Or — väl till fågeln. lom,
Rången Ä-Sä (nu med feminin böjning gm ansl. t. vrång f.
'båtspant') trol. < *Räunger 'råsjön' motsvarande Rängen Ögl
Jt1 < 'Ring- äldre * Räing- Skattungen 0-Or < * Skatunger
'sjön med skate (utskjutande parti)' 8, jfr äv. sjön. -hällingen
-hällsjön (ovan s. 60) och llässing en h&stfien (ombildn.
av venj. hvsecen 'Hösjön' — se 2: 2 Ä) Ma.
Det motsvarande feminina suffixet -ing -ung (germ. -ingö
-ungö) anses tidigast ha använts för bildning av abstrakter
ur adjektiv- el. substantivstammar.7 Sådana äro tämligen rikt
belagda på västnordiskt område; ex. fvn. illing 'ondska,
okynne' till illr 'ond', hrmung 'sorg, klagan' till harmr m.
'sorg, skada'.2 Fall med mera konkret innebörd finnas dock,
t. ex. fvn. brydding 'bräm, kantning av skinn', lending 'landningsplats' 8, boh. bottning = bottnunge 'bottenström'.2 Såsom
särskilt av Askeberg a. st. framhållits, stå i fvn. ej sällan
vid sidan av varandra en maskulin och en feminin avledning
med något skiftande betydelser, den feminina vanligen mera
2 ,Se bil. 2 och ovan s. 49 ff.
F. 1. i vnm. Alungsbäcken akitigs- Rä är däremot förmodligen
en sms med unge m.: å/unge 'linål, nejonöga'.
4 Uppt. A. N. 1925 ULMA 1055: 1; B. L. 1934 SOA. Jfr nu
Ståhle -inge s. 69 ff.
5 Se närmare komm. art. "Namnbildning på rå 'limes' . . . vid
gamla Moraområdets gränser".
6 Skrivn. Skatingeby 1544 jämte Skatungebyn 1545 Db för sekundärnamnet nuv. Skattungbyn kapell torde bero på godtycklig
substitution av u mot i.
7 Olson App. § 71, Torp Ordavi. § 43B; Wessen SvSpråkh 2
s. 42 ff; Ståhle -inge s. 17 ff m. anf. litt.
8 Exemplen förut anförda av olika forskare: Abrahamson Västsv
Ordst s. 2, Askeberg NordKont s. 173, Ståhle sa s. 19.
9 Abrahamson aa s. 1 f.
1 Aasen.
3
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abstrakt; ett gott ex. utgöra fvn. hyrninyr rn. 'person el. föremål
med horn' :hyrning f. 'hörn, vrå i ett rum'. Dessutom är att märka, att gränsen mellan denominativa och deverbativa (mask. och
fem.) avledningar ibland var svävande och att abstrakta bildningar (äldst feminina, senare äv. maskulina) kunde uppkomma
genom kortslutning utan förmedling av ett sekundärverb.' Med
hänsyn till dessa förhållanden finner jag det rimligt att för
ortn. *Mjärdungar Ä och ev. Mjärdings-systemet So ponera
antingen ett maskulint. fdal. *mieråunger -inger med bet. 'anordning el. plats för fiske med mjärdar' 2 eller ett feminint
*miceråung -ing med bet. 'mjärdfiske, (sekundärt :) plats för
sådant fiske'.3 Och för älvdalsnamnets del synes en dylik
härledning vara den enda formellt möjliga 4, medan för solleröfallet ett annat i formellt och sakligt avseende lika välförsvarligt alternativ (< *Miceråcengis- enligt framställning ovan)
finnes att tillgå.
I rubriken till denna artikel har jag låtit älvdalsnamnet få
den normaliserade formen t /1/järdunga, och detta bör vara
riktigt med hänsyn till att dialektala former på -ar (-er -ur)
-jr (kortstaviga utom till ja- o. jö-stammar) dat. -11712
Askeberg aa s. 174.
Jfr smsn mjärdställe 'plats lämplig för anordnande av mjärdfiske' Bo. DO.
3 Ett appellativiskt ortnamn *Mjärding -en, vare sig maskulint
eller feminint, kunde mycket väl med genitiv på -s ha ingått
sammansättning med mor som beteckning för 'skogen ovanför el.
nedmot mjärdfisket (-fiskeanordningen, -platsen)'.
4 Vad saken angår, måste beklagas, att bebn. tMjärdungar icke
har kunnat närmare lokaliseras, ehuru frågan t. o. m. varit uppe på
ett jordägarsammanträde i Älvdalen. Men säkert är, att Dalälven
på flera ställen mellan Åsen och Väsa bildar utvidgningar, förgreningar och "avar" (vikar), •där bl. a. abborren går och förutsättningar för mjärdfiske böra ha funnits — jfr Årwidsson MjärdfSveal
s. 40 ff och ÖDB 1 s. 96 ff. Även i åar och bäckar, sjöar och
tjärnar har f. ö. använts mjärde för fångst av laxöring, gädda,
mört och abborre — jfr ULMA 8449 s. 51 och DO (Ä Mo Vä).
Sådant fiske inom Älvdalen omvittnas också av några (trol. yngre)
naturnamn på skogsmarken: Mjärdbäcken och Mjärdtjärne (Ö sjön
Noran), Mjärdgården (i Oni) enl. uppt. i SOA.
2
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OvSi svara mot riksspråkliga på -a hos bebyggelsenamn 1,
såsom i komm. art. "Mora och Morkarlby" utförligare skall
visas. Med tanke tydligen på de svenska ortnamnen på -unge
(och -inge) har A. Pers i registret till 0-PM s. 227 återgivit
samma namn som Mjerdunge. . Frågan är, om också en sådan
normalisering med avseende på ändelsen här skulle ha låtit
sig försvaras? De svenska bebyggelsenamnen på -unga, vilka
synas vara koncentrerade till vissa trakter (i östra Sverige
Södermanland och i västra Sv. Västergötland med Åkers
resp. G-äsene härader som kärnområden), ha av C. I. Ståhle aa
s. 135 ff — delvis i anslutning till andra forskare — överlag
förklarats som ombildningar av äldre singulara ortnamnsformer
på -e (< urspr. -ia) förmedlade av inbyggarnamn eller beroende
på inflytande av andra ortnamn på -a -um. För dal. *Afjärdunga -om, som f. ö. synes ha undgått Ståhles uppmärksamhet,
kan icke tillämpas vare sig denna förklaring eller den aa
s. 155 mom. 1 framställda rörande ursprungligt singulara
naturnamn på -(l)ing(er) -ung(er), som sekundärt kommit att
beteckna en bebyggelse och därefter formellt anslutit sig till
de talrika bebyggelsenamnen på -(l)ingi -ungi. För det första
ha vi här knappast anledning att räkna med något annat äldre
ortnamn (urspr. naturnamn) än det som föreligger i bebyggelsenamnen, vilket säkerligen är bildat direkt på ett i forndalska
existerande appellativ. För det andra saknas inom ÖvD fullständigt bebyggelsenamntypen -(l)inge — -unge, och för det
tredje är en inbyggarbenämning *mjärdungar som förmedlare
i detta fall osannolik.2 Vi ha här snarast att göra med en
-tur) -tum 'Selja
1 Ex. reekscer (— -tur) -tum 'Risa by', säkyer
-tur) -tum 'Vika by' och w4.2,ltur -tum 'Vassla(rna)
by', wh,kcer
fäb.' Mo; Nbriccer -tum 'Björka fäb.', 1-kbicer -tum 'Flena(rna) fäb.',
.)sttendcer -tum 'Gesunda fäb. o. by', rpscer -tum 'Ryssa fäb. o.
by', öser -tum 'Orsa sn', tött_tncer 'Tuna sn' och €apsdhr 'Uppsala
stad' So. Formerna på -ur, brukliga åtm. i VMo,- ha uppkommit
ur dativformen -tum som är gemensam för olika substantivparadigm
(här: starka resp. svaga femininer). Gen. pl. på -a märkes i fall
ss: at jsa 'ned till byn Åsen' Ä; jfr 60 ritcytnar s. 66.
2 Inbyggarnamn på -ung -ungar äro okända inom DMO, och
d:o på -ing -ingar förekomma — frånsett älvdaling Ve Or ÖvVD
= avkall (vanligare) — veterligen endast i NeSi, spec. Leksands-
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ren movering (moverande avledning).1 Spörsmålet blir då:
skall bngn "Illjärdungar -om nmsv. -unga få anses stå ensam
i sitt slag? Movering av här ifrågav. art är en gammal, samnordisk företeelse; vi ha att se den särskilt i bebyggelsenamn
(ex. runsv. a funum nuv. Funbo Up12, af westr hwetiuni nuv.
Västerväte Gotl 3; fvn. Grjötar, Nesjar, Vcilir -ar, Sölbergir
bjargar, de på -staåir osv.4; fsv. Berghir — -ar, Cumblar, Norer,
Tunir --ar 5, de på -stadhir — motsv. nsv. Berga, Kumla,
Nora, Tuna, -sta 6 osv.; dal. räiser -ur, wäiker -ur, touner
osv. — se ovan) men även i ägonamn (ex. dal. Aldräj, Krosområdet, där de åtm. delvis förefalla unga (ex. bergsing, leksing
'iv. i Bergs resp. Leksboda by' — jfr s. 148); ett fall som beningar, öknamn på invånarna i Älvdalens kyrkby (DO: bening
bet. 2) utgör bara en överförd användning av ett sakord (anfört
ovan), hedning 'iv. i byn Heden' Vå är en skämtsam nybildning,
och skat(t)ungar 'iv. Skattungbyn' 0 (uppt. B. L. 1932 SOA) är
avlett av sjön. Skat(t)ungen (se ovan) eller egentligen väl närmast
förkortning för *skat(t)ungbyggar el. -karlar. Inom hela ÖvD har
av gammalt brukats andra typer, mest sammansatta på - byggar o.
karlar eller genitivavledda med svag (äldre) el. stark (yngre)
böjning -- ex. från ÖD: -bergsar, -hedsar, -letsar, -norsar, -(h)usar,
visar; sjugarar, vikarar, öjarar osv. Se närmare komm. arb.
"Typer av österdalska inbyggarnamn".
1 Mindre troligt är näml., att en appellativisk pluralform föreligger i fallet. Jfr betr. 211järdings- s. 149 not 3.
2 Jfr v. Friesen i UpplRunst s. 48 och UNTJ 1915 s. 4, E.
Wessn i Fskr Lidån s. 86. — För min del ser jag i namnet
dativform av ett *Fånar — -ir 'bygden vid *Fåasiör fvn. fim.
'ruttenhet' — i så fall hiatusfyllande analogiskt n i bygdnamnsavledningen) el. *Fåne siör (jfr adj. fvn. finn dal. foen 'rutten') =
nuv. Funbosjön (: inbyggarn. fsv. *fänböar). Jfr 2: 20 Fu- (Få-).
3 Säve GutnUrk s. 45. F. ö. se ovan s. 31.
4 Betr. formerna se NG Freg o. Indl, och jfr (för några) Lundahl i NoB 25 s. 68 f.
5 Betr. formerna se Nordberg Fornsv., och jfr särsk. Lundahl
a. st. s. 69 f.
6 Jfr ovan s. 98 132. Ett gott danskt bidrag till de nordiska
sta(d)- namnens morfologi har lämnats av Brondum-Nielsen GDG 3
s. 103 ff, där dock pluralböjningen icke fått någon annan o. bättre
förklaring än i citerade äldre arbeten. Betr. formutvecklingen se
ytterligare Kock Ljh 5 s. 100 f, E. Wigforss i ANF 35 s. 209 f.
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sur, Råder o. 9Nyråder, Ågärner slog- o. åkermarker Mo 1
m. m. i OvSi; gut. -städar 'plats där något finns osv.'2) och
t. o. m. i naturnamn av traktnamns karaktär (ex. dal. Ökner
Ekner Hälknar -na lokaliteter med klippstup Ä 0 2; fsv. Rotsundar nuv. Rödesund i Vadsbo hd Vg14). Det vore underligt, om icke några av de utomdalska namnen på -unga -ungom
(-unge) och -inga -ingom (-inge) också skulle vara att förstå på
motsvarande sätt: som moveringsformer till ursprungligt appellativiska terrängbeteckningar e. d. (a- eller ö-stammar).5 Att
det skulle vara endast neutrala substantiv, som i ortnamnsfunktion fått pluraländelsen -ar -jr nsv. -a, vilket Lundahl
(NoB 25 s. 78 ff) synes mena, är icke med verkligheten överensstämmande.6 Att märka är för övrigt, att jag med "movering" av ifrågav. slag menar ej allenast en formell anslutning till annan böjningstyp utan någonting väsentligare och
1 Skr. alderöja 1668 Db resp. Krossa. 1847 RbBon, Råder o.
Nyråder 1843 RbFäNoBeRiVa; i ågerum 1656 Db, på ågerna

1770 Lf osv. Ett par av namnen förklaras närmare i komm. art.
"Aldrajer . ." och "Ägarna . .". Betr. Krossur se 2: 2A Krossvik. Råder o. Nyråder torde innehålla di. råd (rod) 'röjning'
med vokalisk anslutning till rå (råd) liines'; jfr 2: 2 B Rådu-.
2 Se ovan s. 99 not 4 o. 125.
3 Obs. feminin böjning: gentemot fvn. helkn 1191kn etc. n: Se
f. ö. komm. art. "Fdal. *hcelkn- 'klippor, skär' i ortnamn".
4 Om detta namn se Lundahl a. st. (s. 70 74 f 79).
5 Möjligheten härför blir större, om man akcepterar Lundahls i
NoB 34 s. 53 framställda antagande, att det tidiga -e i inge- —
unge-namnen uppkommit genom försvagning av -a (gen. pl.). Att
de svenska namnen på -unge i varje rall icke kunna vara ursprungliga ja-avledningar, får väl f. ö. betraktas som fullt klart; i
komm. art. om dalsk ord- och namnbildning på - ald och - älde
skall jag framhålla en hittills föga beaktad grupp av tvåledade
in-bildningar, där i-omljud liksom i andra redan välkända fall inträffat på definitivets stam. Intressant är f. ö. en jämförelse med
den grupp pluralböjda norska ortnamn på -ung- (dat. -ungom e. d.),
som av A. Kja3r sammanställts i NG 12 s. 29 ff under fallet nuv.
Joranger fvn. Jörung f. el. -ungr m. (a Jorungh 1341) Jörungar och som även observerats av Lundahl.
6 Till flexionsgruppen höra tydligtvis också bildningar till maskulina och feminina appellativer (i singularis och pluralis!) ävensom
till ortnamnsstammar (särsk. sjö- ocA ånamn) av olika slag, några
t. o. m. adjektiviska!
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betydelsefullare: moveringssuffixet var här från början uttryck
för ett pluralt begrepp 'markerna, ägorna e. d.', och den
kollektivt plurala betydelsen gick ej helt förlorad i och med
att namnbildning efter denna metod med tiden blev schablonmässig.1 Frågan om dal. t Dijärdungom finner jag dock böra
besvaras så, att normalisering till -unge icke kan anses analogice motiverad, då det stora flertalet svenska (nordiska)
inge—. unge-namn icke företer plural böjning i litterär tid.
Såvitt jag kan finna, har Lundahl icke presterat någon tillfredsställande förklaring till pluralformernas användning, sedan han
övergivit sin först framställda (av Sahlgren och Modeer biträdda)
inbyggarnamnsteori. Hans resonemang NoB 25 s. 79 rörande den
plurala användningen av kollektiver som *birki och *eiki" (ortn.
fao. Birkjar o. Eikjar), vilken jämställes med nutida västgötskt
bruk av pl. Hulten som namn på torp och lägenheter (SOÄ 20: 2
s. 57), visar att han uppfattar pluraliteten som gällande namnens
determinativa element och icke underförstådda kompositionsleder.
Detta är säkerligen fel. Och Lundahls sätt att förklara de plurala
formväxlingarna är inte bara långsökt utan även ohållbart, ity det
endast räknar med namnbildning på neutrala appellativer, Men
överhuvud ligger nog formförhållandet inte alltför märkvärdigt till.
I den redan åberopade komm. art. "Mora och Morkarlby" skall jag
närmare utveckla, motivera och exemplifiera min här mera i förbigående antydda uppfattning, samtidigt som jag skall framhålla
flera (ännu icke i diskussionen andragna) skäl mot en allmännare
tillämpning av inbyggarnamnsteorien.•

Bilagor.
I nedan återgivna texter ha av förf. medels fetstil framhävts
*vissa namn- och ordformer (samt ordkombinationer), som motsvara
någonstans i DNO I berörda språkuttryck eller som av annan med
arbetets syften förknippad orsak ansetts vara av särskilt intresse.
Med kursivstil angivas upplösta förkortningar, med klammer supplerade (utplånade el. oläsliga) textdelar.
1. Vittnesskrift 29/s 1320 (Lexand), vari några hälsingebor erkänna sig genom försäljning ha upplåtit sin fiskerätt i sjön Amungen
till ett par bönder i Glistjärna by Rä. Föreligger i två versioner,
en på svenska (härnedan kallad A) och en på latin (B), den senare förmodligen sekundär men av intresse ur namnjämförelses
synpunkt.
Version A. Efter gammal avskr. KyOr I: 1 nr 1 s. 1. Jfr DD 1
s. 11: nr 9.

Allom som denne wittnesskriftt, sendes warder, helte wij
Esken i Torne, halfward fulmar, sigge och ture, der sammestädes, medh gudh Alzmechtigen, och giöre wetterligitt, otl
att hafwa wplåtitt beskedeligom mannom, olof och hågått i
glistiern[o]m, altt dett fiskie, wthi Ammungen, som wij och
wåra föräldrar, för ot haftt hafwer, för skeligitt werde, och
erligh betalningh, till att dett mett bruka, och lage, effter
deras egen wilia, och goda tyckia, der öfwer .ähr witnesmen,
hofwardh i tillbergh, olof der sammestädes, Algott der Sammestedes, sattbo Bringilton, i söderås, Tugill der sammastäde[s], Kietill i orningsås, gorader i leendalom, farolf i
Nijstesiö, halfwar i sätrum, Sätbo der sammastädes, Nils Knaphatt i glistiernom, och ostmar ibidem till ytermera wit3a, och
krafft, hafua wij begärtt, att här turbiörn Canich i lixan, och
Jtagewaldh hwijt lähnman i dalerne, skulle här undersettia,
deras Signeter gifwidtt och skrifwidtt i lixandh, Anno D.
1320 petri et pauli.
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Version B. Av biskopen i Västerås Olaus Stephani utförd och
med sigill bekräftad förnyelse av brevet 1320, sedan detta jämte
ett annat av 1325 (rör. "prato Oredum" = Orhre engh DD 1 s. 12:
nr 12) vid hans visitation i Rä år 1592 blivit honom överantvardat
av Rättviks församlingsmän. Efter två sinsemellan mycket lika
avskrifter KyRä I nr 4 f. 9-11, den yngre bevittnad i Rättviks
prästgård 12/3 1622 av dåv. ståthållaren i Dalarna Philip Sehedingh.1
Omnibus pra3sens scriptum cernentibus Kaare (Kam) in
Torne, Halwardo (Halvardo), Folmo (Folmol) Sarro, Sigoto &
Thumoto ibidem, Salutem in Domino Sempiternam. Noverint
universi nos viris discertis Olavo & Sighoto in Glistiernum
omnem piscaturam (piscariam), qvam in stagno vulgariter dicto
Amungå 2, nos & nostri ante nos genitores habueramus, pro
justo precio nobis soluto rationabiliter dimisisse, pro libera
voluntate eorum (eorum) liberi ordinandarn, testibus sen firmaris, qui vulgariter dicuntur fastes, presentibus (presentibus)
infra scriptis videlicet Hogvaro (Hogvardo) in Tmlleberga
(Tälleberga), Olavo ibidem, Asgotho ibidem (ibidem), Setboe
Brynolphi in Suter[ås]i (Suteråse), Tugillo (Thugillo) ibidem,
Kätillo in Ormingzåås, Gorardo in Lerrdalum (Lerdalum)
Farolpho in Nistasiöö, Halvardo in Sätrum (Halvardo Sätrum),
Smboe (Säboe) ibidem, Nicolao Knaparno in Glistiernum et
Osmather ibidem (ibidem). Mia (In) qvorum omnium robur &
evidentiam firmiorem sigilla discertorum virorum D. Amberni
(Torberni) in Lixand Canonici Arosiensis et Ingevaldi Hvite
.(Ingovaldi Hwite) exactoris in Dalum ad petitionem nostram,
prmsentibus sunt apposita. Actum & scriptum apud Ecclesiam Lixand (Lixandensem) Anno Domini M. CCC. XX
(M. D. CCC XX). De Apost. S. Petri & Pauli (Apostolarum
Petri et Pauli).
1 Återgivningen följer i första hand den äldre. Avvikelser i den
yngre ha angivits inom parentes.
2 I originalbrevet torde ha stått Ammungen med de här kursiverade konsonanterna angivna medels nasalstreck över närmast
föreg. bokstav. Som bekant, kunna e och a i 15- och 1600-talsskrift vara mycket svåra att skilja på, och -en har i detta fall tett
sig snarlikt ett -å.
3 1 orig. förmodligen Leer - (eller Lerr-).
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2. Häradshövdingen Peder Frömundssons dombrev
1440
(Mora) i tvist mellan Sollerö- och Vikaborna i Mora sn rörande
rätten till Ryssa fiske. Orig. KySo. — Brevet är tidigare, med
åtskilliga felläsningar och normaliserande ändringar, avtryckt i DD
1 s. 92. Jfr äv. FsMD 1: 6 s. 123 f.
Allom them som thzta breff hora heller se halsar jac peder
fromundsson heresdomhawandes offuer dala kerligha mz wares
herra thz skal allom witerligith wara swa them epter kunna
korna som the som nw wra ath arom epter gudz byrd thwsunda fyrahundradhe och fyratighj tha laghtingh hioltz ij
mora sokn j strandbyggia sextunge manadagin nest epter sancta
martins dagh stodho skelighe naxn aff solbyggia sextunghe a
setto tinghe ok kerdhe wppa wikakarla ath the fingho ekke
haffwa sith fiskerj ij mak som kallas ryddssafiske holkit thera
foraeldra haffua brukat oc hafth aff hedin hoos holkid keramal
som skotz tiil nemdinne och the witnadhe oc sworo badho
sik swa gud tiil hielp ok aal helgon at reth lanssyn som
nemdh war j gangneff sokn j marskens nerwarw stodho A
setto thinge j fornes sextunge fastona tiil forenne ok sworo
ath the hadhe gangit retta syn anda raa j mellan j bwggias
delonna nerwarw forst aar rattaholm grvffuahar sundzholm
rydssaholm rydssa raasten A westra landit haffsgata och ju
tiil jwdzby ok the kundhe jnthe annat finna forskw1 wthan
solbyggia waro retthe wgandhe tiil fornemda egadelom oc tho
gaffuo the sin reth wppa pter thy lagbokin wth wiste thesse
XII sta hr epter screffne som forst xr peder j liwr olaff
erixson anders gudraarson aruider j aal joan tidemanson japer
wti by jngebiorn i melghe frobiorn olafson niclis j rones Andres i hokarfuid joan hoffman oc wnghe niclis j naesy oc
epter thz swa war giorth tha gaff jac mjn dom ther yppa
nagrom manna hr epter hindra heller qwxlia widh sina
fyratigj marker thessa wra fasta och skelama3n olaff swensson
peder niclison birger laursson haluerd biornson swen store olaff
botolfson xrnolffer j birkekarlaas joan bomanson laurs niclison
joan j tidberghe haluerd niclison och toffer assolsson mz thed
mera wisso oc Inre forwarningh henger jac witerligha mith
jncigle 00 bedoms .beskedlix mans jncigle knut pedersons fo-
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gathe j silgesdalen for thzta breff scriffuat Ar och dagh oc
stad som forscriffuadh standher.
Utdrag av lagmannen Karl Bonde Tordssons dombrev 4/ia 1442
(St. Tuna) i tvist mellan å ena sidan Rättviks och å andra sidan
Mora och Orsa sockenbor angående äganderätten till skog m.
Orig. Df. Jfr DD 1 s. 94 ff: nr 96, som återger två olika avskrifter — den bästa (e. u. gjord efter "hufvudskriften . . . i ra3ttviks kyrcka") hämtad ur en på dåv. Engeströmska Biblioteket i
Stockholm befintlig kopiebok.1
——
Nw mr mmrkiande at gamul ra oc röör wra
mellan rwttawik oc oressabomen oc morabomen. fförsta xnda
raan hether •halgharena bergh. oc ta3dhan ra rmt in ij delafors.
oc sa ra rmt thmdhan oc in j limiskaer 2 oc swa ra rmt txdhan
in tu l monilda timma. oc swa ra rmt twdhan jn ij gardhstona
oc sa ra • rmt twdhan in ij sweghemyreberg oc swa ra rmt
tmdhan in ij ytkostok 3 6c sa ra rmt tmd han in ij ytkobergh 3
oc sa ra rmt twdhan im n ij Aermot oc ther mötir lexandz
sokn. oc hon skil mora oc reettauik Ath, oc sa ra mat txdhan
in ij mndzskymr thz mr ra mellan lexand oc mora nordhan
silghis siö oc fra mndzskywr ra rmt twmrt oyvir silghis sjö in
til tellanes oc sa rmt tasdhan in ij lemaflenabergh Thwnna
for:da ra oc [röse] 4 skilja oressa oc rmttawik, mora oc r2etwik,
lexand oc mora ath. — — —
Häradshövdingen Ingel Jönssons fastebrev 14/1 1457 (Mora)
för Olof Matssons i Garsås Mo dotterson Björn på en jordegendom
i Stumsnäs Le (nuv. Rä). Orig. Ra. Jfr DD 1 s. 106 f.
Aalle the som thzta breff see heller höra helsar jak jngel
jönisson ha2rezshöffdinge j Dala kmrligha mz gud, gör jak
1 Jfr

äv. anmärkningarna härtill DDsu s. 50.
Kunde lika väl läsas linn-, enär prick saknas över fjärde
stapeln.
3 Här står otvivelaktigt ytkostok resp. ytkobergh.
Dock förmodar jag, att i en förlaga som brevets utställare använt, i stället
har stått yeko-. Betr. svårigheten att skilja e och t i fsv. handskrifter jfr Jansson FornsvLeg s. 44. F. ö. se DNO '2: 2 C lek2

Jttek-.

4 Ordet är oläsligt. Man hade väntat röör (jfr första raden),
men båda de i DD återgivna äldre avskrifterna ha här röse.
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allom mannom vetterligh adh tha jak lagtingh hiolt mz
almoganom j Mora sokn j klokkare gardin Anno domini
M°ccccl vij die sancte hendrici, stodh ska3ligh man olaff
mattisson j gardyns ass aa setto tinge faste biorne sinom
dottirsone I godz j legh sandh sokn j stwzsnes ligande, tridwngin köppirn han aff for:de olaff mattissons barn for HIT
mark pxningha ok twadelane gaBffuer for:de biorne j stwmzsnes tul aauerdeligho aago, ok :er for:de stwmzsnes olaff mattissons rette afflinga godz, fra sigh ok sinom arffom ok tu l 2engnar for:de biorne ok hans arffua tu l wuerdeligha no, mz hus
gardh akir ok aangh skogh ok fiske vant mz alla jordine
tillagom jnan gardz ok ytan j vato ok torro ner by ok fa3rre
j ing() vndentangno som the for:de jordh all aller tu l ligadh
haffuer ok en til höra kan, tesse XII re faste ath thz:a
köpp primo morakarla sextung, olaff jonsson, haluard K1sbiornasson, ostinar sextung, jon ericsson jon olaffsson, bones
sextung, laurins jonsson niels olaffsson, fornes sextung, andres
a harenom jönis karlsson, solbyga sextung haluardh nielsson olaff
gwnnarsson, tu l mera visso ok inre forvaringh tha ha3ngir
jak mith jnsegle for thz:a breff Scriptum Anno die & loco vt
supra dictum est.
5. Häradshövdingen Peder (Jönsson) Skrivares fastebrev 22/2
1485 (Mora) för Olof Sebjörnsson på jordandelar i Nusnäs Mo och
Stumsnäs Le (nuv. Rä). Orig. Ra. Jfr DD 1 s. 135.
Alle the Dandemen Som thzta breff Höra eller see Helsar
jak peder scriffuare Heredzdom haffwande j Dale wppa Erligh och welbördogh mantz wegnna myn herres herre Niels
Stures riddere kerlige mz gwd Giör jach witerligit at then
tiid lagtingh war medt almogen j Mora soken j forntess sancte
peders kathedra dag om fastom Anno dominj MODLXXX 0
quinto j welboren Swens nwrffware Erich erichsons Tha kom
for retten beskederligh man laures sebiörnson j aaplebodom j
westerdale fastade och wploth beskederligom manne olaff sebiörnason synom broder en broders deel j nwsntes j for:na
mora soken och testelikes j stomsnaes j lexand soken for eth
skipund copper och tijo öre peninga hwilka peninga for:na
laures kendes sigh redeliga hawa opburit tiil goda nöyo Ty
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afhender for:da laures sebiörnsson sigh och synom arffwom
then forma broders deel j nwsines och stompansess som war
hans retta tilfalna fwderne och möderna och tilegnar forna
olaff sebiörnasson och hans arffua tiil wwerdelige wgo naz
hwss jord aker och engh skog oc fiskewatn qwxrna och
qwwrnastadh nwrby och firre engo wndantagno som ther aff
aller hauer tillighat och en wpspäries kan tesse XII sato i
j nempden Niels arnolfson olaff jönsson j gardingesass fosse
jöns niels j moor biörn nielsson laures sebiörnasson Swen
skinnare holmger j litzlaby jon halwardsson halward olsson
olaff magnusson jöns skomagare Tiil ytermere visso at swa •
war lagliga a tinga giort tha henger jach mith jnzcigle her
nydhen for thzta breff Som giffuit scriffuit stadfest och gjort
a2r aar dag och stad som forscrifuit staar.
6. Häradshövdingen Jöns Pederssons dombrev 9/12 1550 (Mora)
i anledning av en tolvmannasyn mellan Morkarla och Vika settungar
av Mora sn. KHA ser. I A I: 1 f. 185v-86r. Jfr DD 3 s. 111 f.
TesBe äre de Tolff Bom ginge Syyn emellan Moorkarla
Bettingen dch Wijkare f3ettingen, Sex aff Mora och Sex aff
OrBa soken. I Aff Mora i Pelle persson å ffärnäBi Joghan persson
å Noredt Erick Jonsson Lasse persson å Sold Nijls Laarsson
Joghan Olsson j Bonääs, All OrBa 1 Hård j Onl3gärde Elijne
Jöns Dor[e]te NijsBe Lasse Jonsson Göte Oloff Lasse Nijlsson
j Stackmora. / Först började de j Klubbeledt, der ligger enn
Rune steen östhan Mora kyrkia j Österhool 2 , der är ände
rådth, Bedhan wester uut jn till jtt rå kallas j Aske beck
steen j kwerne holsteen j Lyuusmyro j sprelle nääs j Önskens
hell j Botes äng j Knutzkelle j hafftierna rå j Dyupa graff
råå hulta j Kulz ffly håla j rote berg j gyuta myro hool j
Bwartetierna bakka j hwella beck steen j ffäriskalla, och
Bedhan åt Almarken och Bå j råå bergh der Malung och
Står i marginalen.
"Troligen samma fårade sandsten som sedan blifvit inlagd öfver
södra ingångsporten i -Mora kyrkogårdsmur, och som Hiilphers
m. fl. ansett vara en verklig runsten" (Krön.). Förmodligen har
den på sin tidigare plats haft magisk betydelse; jfr s. 56 not 1.
2
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Oijener tagha wider och der är ände ände(I) rådh, denna rågang

gillades och som ingen wilde haar emot weddia vnder nagra
höghre Byyn, dömdes fast det som Bynt war widh 40. daler
och 3. marc.
7. Tingsprotokoll 2/1 1599 (Rättvik) rör. rågången mellan Älvdalens och Våmhus f. settungar av GMO. KHA ser. I A I: 6
f. 133r. Albr. H. (se s. vii, och jfr Lindén Domböcker s. 20 f 42).

desse äro rån emelan äluedalskarlarne och uomes, som dessa
giorde sinn edh på, första rå är i gröna bttrg dädan i lille
uassle siöö holm[a] dädan i nyeboos åås, dädan i önska holma,
dedan i råtierne ås, dädan i gråbergs näbba dädan i böles
åås, dädan i dals bergs hälla, dadan i helebeck sten, dedan i
suarte bergh, dädan i hamberris kella, dedan i uarge myre
åås där är ände rå en halff mil från landmarkesradh korssa
källa benemd.
i 1613 (Koppar8-9. Tingsprotokoll 5/12 1596 (Mora) resp. ?Is/7
berg) rör, uppgörelser om slogmarker mellan olika settungsbyggare
av GMO. KHA ser. I A I: 5 f. 19r resp. A I: 9 f. 225r. Albr. H.

vm thedh byte som öster bYggarne, och oseberge karar och
äffues bärga kararna, sigh emellan giort haffua vm de skogh
änger, i uånelian, västen äffues bergh så finge österbyggarne
på södre sidan um morre rå', mitt i källa myra, dädan mitt
i store myre tiärn, dädan rårätt i nörder bäck, dädan i oxssiö
holma 2 rå på södere sidan vm öster bygge deelen, först i
kärre myre bäck, dädan i uanu holma, dadan. i södre snarke
tiärna, dädan i känne ström där är ände råedh så at öster
bYggiarne som äre färnes byggarne och nor byggiarne kommer
emillan sama rå mädh sinn skogh och slogh, och de i oxe
berg och äffues berg här intedh mädh at göra.
[?Kom]mo more karlarne samt uenies karlarne [fä]ste sigh
om de slogar som de uore oens om och är alles deras slogh
som kallas rugeiöö skogen och kom nu uänies karlarne enn satte
deel j same skogh och sloghar, nu bode more karlarne uänjes
hornen, at tage sinn deel äntens nordan drag sjön, de änger
1

I marg.: rå börias.

2 I marg.: rå på norre sida.
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och skogh där ligger, eller och sunna röd tiernan j öster och
uäster och på denn söder ändan som för bemält är. toge nu
uänies bomen så de (!) sunnan röde tiernan mitt i tiernan,
dädan mitt i toor siön där på de nu mädh hand sträckning
.stadfäste och uorte uännligh förenta.
Synebrev 22/7 1613 (Rättvik) rör. rå Le : Ål : Bju. KHA
ser. I A I: 9 f. 226v. Albr.
Desse rå äre både lixandz hornen och ål samt biusås sochnar semias om / förste rå är uidh- tal fria i äluen, enn
holma ben[emd] gunne haar, dädan rade öster i solbärgs stadh,
dädan rårätt till soolbärgs stuguliur, dädan 1årätt j uälbärgs
Ek dädan råå rätt j vereboo sten dädan rårätt i enn liten
holma i gope siöön dädan i klöfna helle som stodh uidh
gope siöö strand där fanns och 2 'lisar och dedh uiser
rade öster till mitt j bius ås byn, dädan till krok fors, dädan
till man [?] där korner rättuik suärd siöö, lixand koparberg[h]
saman, nu uart knän rå i klöfe hell — — —
Utdrag av synebrev 28/6 1614 (genom avskrivn. intaget i
protokoll över ting i Mora 9/1 1615) rör. rå Mo : 0 : Rä. KHA
ser. I A I: 10 f. Sv. Albr. H.

Första rå i långe tånge, dedan råårätt öster j björn° fluga,
dädan råratt (!) j magge furu, dädan j stugs källa, dädan rårät j skaf åås källa, dädan rårätt j hätte bärgs sten, dädan j
myre bäcke sten, dädan j nörre icke sjöö röse, dadan (!) rårätt j. skuatre dike sten, dädan j dragge sten dädan j uarge
åås sten ... dädan rårett j halge rene bärgh där är anderå(!).
Dombrev av 5 1619 (Orsa) rör. rågången Or : Rä. KHA
ser. I A I: 11 f. 433v. Albr.

Koma nu de gode männ som boo j rätuik sochen som pläge
fiske i amungen, och gofue till kenna huru de gode männ
som boo på, oret och i amunds böl göre dem orätt på, deres
fiske j amungen begärade nu begge parterne at same sjöö
amungen mötte blifue dem emelan bytt och skift dem emellan,
då fram lade de på orett ett lagmans bref daterat 1616 inne
11
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holande huru rätte rå skal uara ifran halgeren bärgh till orme
bärgh huilket sträcker sigh ofuer förnemde amungen, då uart
nu af sagt at rätte råå är som sagt är i halgerene bergh
dädan rårätt j enn holma j amungen aspeöjar j denn aspoie
holmen som ligger narmast härre holman, dadan råratt till
orme bärgh och skole de j amunds böl skole beholla dedh fiske
som de af ålder haft hafua liggiandes uidh sollerön och sidan
jnn ujdh östere landet bölefiske benemdh, denn som nu Här
emot ofuer träder och gör n[å]gom orätt skal böta 100 dalar.
Början av ffolkskoll. Lars artens från Öna by Mo bekanta dikt på moramål Åjte marknarem 'Uti marknaden', först
tryckt i Mora Tidning "/i0 1893, bär återigiven efter omtrycket i
MoTidn JubNr 1943 s. 13. Däri förekommande, smärre avvikelser
från förstagångstrycket gälla icke några för DNO I aktuella namn
eller ord.
Frå Ossum, Wåmus, Sold å Wenjar

a fotjär nu et marknas kem,
men mycklär a wisst gajr å grenjar,
traxt dem [fing] fi a marknarem.
Å bar ä fa mot ltweldem lajra,
så kumå dem frå byum jär,
å då dem läså märur skrajra,
mess i wa upå Låmåldbjär.
Frå Färnes, Wettnes, Nor å Rajsum,

frå Åstnår, Seljum, Åjtmiland,
ja, tu l å mä frå Gas å Wajkum
kum krippär strömend ettärand.
— — — —
Några av de i dikten förekommande ortnamnsformerna återges på vederbörliga platser i text ovan med ursprungsbeteckningen öhn. För Nor läs: når.
Jac. Torsslunds karta över Siljansområdet 1729 = fig. 13,
i bokens slut.

Namn- och ordregister.
Upptar ett urval namn- och ordenheter samt kompositions- och avledningselement, i främsta rummet sådana & d. a. nybehandlade eller nyframhållna som kunna vara av intresse för forskningen.
Specialförkortningar här: a. = adjektiv, s. = substantiv; gli. = gårdsnamn,
ibn. = inbyggarnamn, pbn. = personbinamn; pm = och passim i samma
artikel; sett. = settung -snanan.
-ä 'å' 70
-a5 -ad 69
Afstadsgrav -en 131
Agrena (Bergh) 47
-ald
-älde) 65 152
Aldrajer -äj 151 f
aldrnari 10
algarnaberg 57
Am (m)ungen amungen
- 67f 148 154 1 1611
amunds böl 161 f
Andjusen 32
-änna(r) 65 67 70
Mista 99 f 144
-ar (".. -jr) pl. 149 152
-Sr (> -ar > -ter) 70
-år-ennar -innar 65 fl
-arv-et 68
arv-namn 41
Askebäck sten 39 ff 159
askestad 126
aspeöjar 162
Avesta 92 98f 131
avländsvrå 131
*avstad 131
Barbrastaden 94
barrskaka 10
beckoxe 12
bening -ar 147 151
berg -et 62 68
i -berga 99
Berga Berghar -ir 151

Berget 79
Bergkarlbacke 79
Bergkarlås 28
Berg-Löming 148
bergmalm (bjärr-) 81
-bergsar ibn. 151
bergsing ibn. 148 151
Bergsängs (byar) 143
Berihol 29
Berit -as (gn.) 113
Bessarbron 91
Birgitta 113
*birkekarlar 28
birkekarlaas 156
biusås, bius ås bijn 161
Bjorsta -vasseln-s 93
B jöns (mats) gräfn. 113
Bjönsås gn. 113
.
Bjönsåsmuss-en 113 120
Björka 150
Björn 157
Björnarosen -usen 59
björne fluga 161
Björnmossen 110
Björns gn. 113
Björnskalltjärne 109
Blängsta -stamn-et
-sta(mn) ån 98
Bläststadbäcken 131
Bod- (Bud-) 135
-bodarna 94
Bodhagarna 106
bogstad 126

Bogghol 28
Bolsta -stad -stan 130
Bonäs: byn. 51 f 135,
sett. 49 pm 158
bor -en 96 102
Borlänge 102
Bom 96
Borrbergssta 87 94
*Borsta5 102
Botes äng 41 159
Botsån -änget 41
Bram pbn. 94
brama 94
braska 94
*Brighitto 113
bro (brun -a) 65
Bross sovstad 127
Brunnsmyr(s)staden 93
Brunnstaholmen 97
Brygt gn. 113
Bråmå gn. 94
Bråniåbo(darna) 94
Bråmåsta 93 96
Brännstad -en 129
Buderåsen 135
Budholsmassen Ill 121
Budmyr-en -sjön
-tjärne -n '135
Bu(d)sta 93 137
bugr (*bygr) 125
buret 6
Burta 'Brita' 113
Bye 125
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By (e)sta -stad -en 130
-byggar 151
båt -en 102 f
håtstad 95 102
Båtstad -städe 102 125
Bäck gn. 94
Bäckmot -et 76
Bäcksta -d 93 96
Bäljarstödet 127
bärgröt -mos 29
bärstöde 127
bölefiske 162
Börstade ferio 102
Börtas (-ås) gn. 113
Börtåsmussen -åker
-änget 113 117 120
böta-r 69
Bötån -åsta 93
Daddbomussen 113 pm
Dalheden 79
dalkarlar 89
dals bergs hälla 160
Dansbodarna- bodån 64
delafors 157
dike m. 112
Djupan -en -ån 69
?djuping 147
djur -en 107 ff
Djurberga 108
Djurboda 105
Djurdalen -fallet 108
djurgång -en 108
Djurgården 105 f 108
Djurgårdsplats 106
Djurhagarna 108
Djurkellänget 104
Djurkälla-n -loke 104
Djurmyre röse -myr
sten 104
Djursjön 108
Djurskallbäcken 109
Djursvad -vik -ån 108
doning 147

Dor (e)te Nijspe 159
dragge sten 161
drag sjön 160
Dretgatan 141 145
Dretmuss -musskätte
113 120
Dretmyr (drit- dn-) 30
Dristaden 128
Dryttvik 30
dynfari 10
Dyngstatäppan 127
Dyupa graff 159
dyr -ene 108
Dyversjön (*Andra) 32
Ebjar 71 73
ekstad Ek (e)sta 95 102
Elijne Jöns 159
-en best. art. i särsk.
bet.) 137
En- (Hen-) 28
enkom 143
-enne 59
Ersbäcken Ersen 69
espe mierdungom 145
Fagersta -d 130 f
falla 'far' 21
Finnsta -sta fjärding
-staängarna 100
fisans mosse 112
Fisklösarna (-losor) 23
fjarg (fjnrg) 15 22
*fjädrug 18
fjär a. 15
fjär -e 18
fjära -u Fjäran 19 ff
fjärding -ung 146 f
fjärg -a
s. 18
fjärga -or 13 ff
fjärga v. 16f
fjärgig (-un) 16
fjärglandet -målet 13 23
fjärgomes land 14 23

fjärgräs -hö 20
*fjärug 18 22 f
Flatbergsstaden 87 94
Flena (rna) 150
flott -flotten 110 112
flyt (fliot) 112
foen 151
Folkesta 89 91 101
fosse jöns 159
Framgränden 17
Fregåstjärne 105
Fuen (-ån) 69
Fullsta 98
*Funar -jr 151
Funbosjön 151
funum 151
Fännsjön 97
Fännsta -d 97 132 137
färdstad 102
ffäriskalla 159
färj(e) stad F—stad-en
102
Färjåkern 87
färne 97
färnes byggarne 160
Färnäs (fornes etc.)
byn., sett. 49 56 156
158 f 162
fölstan 126
gamblor -ur 22
Gambodstaden 86 pm
Gammel ,Helgsta 98
Gangnat -et 42 f
Garberg 48
gardhstona 157
gardyns (-inges el. -ina
ass 143 f 158 f
*gar3tengi 144
Garnstad -en 129
Gars (Gas) 143f 162
Garsås 143f
Garsåsflyten (ås) änget
144
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Gesunda 150
gifta 'vippa' 2 f
Gimsbärke (Gimis-) 27
Gjor- 105
glap(p) -a 12
*glapper -ret 6 12 26
gliop -a 7
Glistjärna (-tiernom
-tim) 99 154f
Glofsen -ön 7
glossa 7
Glot glott (glåt) 30
glotte -n 30
Glottkälla -n 30
glox (glokks glåks) 8
gloxa s. 9, v. 6
gluffa -de 1
Gluff-gluff 8
glufs -en 5 pm
glufsot 7
gluxa 6 8
glyfs (glyffs) S ff
glyfsa s., v. 6 ff
Glyffsefierden 7
Glyfsån 7
glyx (glykks) m. 1 ff
glyx n. 2 4 8f
,glyxa (-e) v. 2 pm
glyxe s. (gifte g.) 2 f
glyrkväll -ar-na 1 6 9
Glyxnäs 7
glyxta 6
glöxa 3f 6
godvederstett 44
Gofs- Goks- Gops- 8
Gofstjärne 79
golvstad 127
Gopande aa 125
gopestoo strand 161
Gopshus 79
Granuån 65
grisstan 126
groda -or 2f
GrosSinossen 111

Gruddbo (darna) 136
Grunuberg 65
Gruvhar -n (grvffua-)
39 156
.
Gråbergstaden 94
gråbergs näbba 160
gråda Gråda 93
Grådamossen 111
Grå(d)sta -änget 93
Gränden 17
gränja-t 162
grönestadh 128 131
gröning 147
Gröns-systemet 54
Grönsberg -et 54 160
Grönsbergs-Mikael 9
Grönsta -d 97 130 ff
Grönste (dt) såsen 131
Gubbstaden 94
Gullgrådan 91 93
gunne har 161
gyuta myro hool 159
Gårds- .(*Djurgårds-)
änget 106
gårdstad 127
Gödslan 41 54
Göringen 148
Göte Olof f 159
haffsgata 156
hafftierna rå 159
-hagarna -hage-n 107
Haglingberg 32 57 pm
Halgarenaberg 57 ff
Halgen
Hälgen) 59
84
Halgvik -ån 58 ff 84
Halgån- (Halgon-) 57 pm
Halgängen 61
-hallingan 60
hamberris kalla 160
Hara -näs -vik 141
harenom 158
Hassbäck -vik 41
Hasshol 28
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Hass vattustad 127
*he5e *hedhnir 28
Hedmarken (Hene-) 28
hedning ibn. 151
-hedsar ibn. 151
Helags -fjället 65
helebeck sten 160
Helg- jfr HälgHelgsta -staån 98
Helgån -åviken 58 f
Helgåsberget • en 61
Heligfjäll 65
Hemsjön 35
Hemsk- 26
Hemulån 35
Hen- se En- Hedheredeno 68
Herrhaga 145
Hinders gn, -sta 93 f
Hjorts gn. 114
Hjorts- jfr JortsHjorts muss 113 120
-hol holar 28 41
holm -e 48
Holmen (Hornen Omen)
- 48
Horrmundsstaden 93
hullsta 127
Hundsta 133
-(h)usar ihn. 151
hwella beck sten 159
hyllstad 127
Hyshyttan (Hydes-) 100
Hysta 100
•
Håll gn. 94
-hållan, Hållan 61
Hållen 61 94
Hållkarllok 79
Hållsta 89 pm 137
*häbude 137
hägste Ruts 138
Hälg- syst. i Ål 6:
Hälgan 58
Hälgamyren -tjärne (n)
59
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Hälgen
Halgen) 59
Hälknar -na 152
hälling lbn. 148
-hällingen -hällsjön 148
Härdölbod (Ärdel-) 73
Pm
härdöler ". -ar 76
Härdölsvågen 77
härgl- (hargl-) 58
härre holman 162
Hässingen 60 148
Hästflytmosslåggen 111
Hästmanåsen 84
Hästskallen 109
hätte bärgs sten 161
hö (he hä) 136 138
höbod -en 135 ff
Högosta(d) -en 89 pm
Högostad(s) gn. 91
Högstad 91 93
Högåsen 55
Hoistadsletten 125
Hökenmyr 55
hölad -a 135
Hörnett 43
-städ (3)Höstads124

Hötomta 126
Jäck-) 122 157
Ickicke sjöö röse 161
-ing-ar ibn. 150
-inga- 143
-jr (".. -ar) pl. 149 152
Jamt(a)mot -et 71 pm
Jerk gn., -gärd 41
Jesloråns-namnen 70
Jons 'Jöns' 114
Jortsgräfning, Jorts
bien, Jortsvågen
m. m. 114
Joss gn., -sven 114
Jwdzby (jwdzby) 50 156
Ick-) 122 157
Jäck-

Jäckan 69
Jämt- syst. 77 pm
Jämtan 77
Jämtmot -åsen 71 ff
Järna 35
Järnbodstaden 93 95
Järnkarlvåten 31
Jönså's gn. 113f
Jönsåsmuss -en 114 pm
kaksta(de)n 126
kalvstan 126
karl (kall) 31
-karlar 'inb.' 151
Karl- Karls- 31
Karlsberg 91
Karlungs- 56
Kasstad 97 132
kasung 147
Kattestad 132
klossa -or 3 7
klovstad 126
Klubbeledt 39 f
Klubbholmen 40
klubbled (-lider) 40
Kluppe- (för Klubb-)
40
klykse 3 7
klöfna Ihelle 161
Knagglövladan 139
Knaggnäs -vik 139
Knag(h) -er pbn. 139
Knuts gn. 94
Knutssta 89 pm
Knutzkelle 159
*kobod 105
kokstad 126
Komtillmåtta 89
Kors- 48
Korskälla 47 pm 160
Krigsmansholmen 33
Kristmansö 33
Krogs- (för Kroks-) 114
krok fors 161

Kroksmussen 114 pin
•
Krossa -ur 151 f
Kräggan 69
Kulokmyr 105
Kulz ffly håla 159
Kungsvägen 77
Kuntmått 89
kvantar ibn. 17
Kvarnholarna 41
Kvarnstad -en 86 95 130
Kvarnstadsberg 86
kvarnstäde 125
Kwerneholsteen 40 159
Kvista 98
Kvällsberg 105
Kvänningstjärne 143
Kvännolsgatu 41
kyndelsmässoyren 9
Kyrdöden 105
Kyrkheden 79
Kånåhol 28
Käckelstaden 131
Kålkestad 133
Källsta -städe 130
känne ström 160
Käringstafallet 98
kärka 16f
Kärrstamyren 131
kätilhöd 137
Kättbo -bosjön 26 136
-kätte 141
Kättlo 136
Kölan -halgån 60
kölhö 136
Könbäcken -holen 92
Könsta 89 91 ff
Köpstan 131
lad -a 114 135 140
Ladumussen 114 120
ladutäcka 40
landamot 76
Landledaråsen 7.
landstad L-staden 402

REGISTER

Laxsjöknoppen 76 f
Ledsborn 96
leksandskarl 21
Leksberg (Lefs-) 8
leksing ibn. 148 151
lemaflenabergh 157
Lerdalum (Lerr-) 155
-let, lete 40
-letsar ibn. 151
lider :ret 12 26
Lillhalgån 60
Lillmussen 114 pm
Lillunnan 78
Lillån -åsbron 70
Limhol 28
timing ibn. 148
limiskrer (-linn-) 157
Lindbodmossen 111
Lisselön 70
Lissjakobstaden 94
Lissmatsstaden 94
Lissånsbottnen 70
litzlaby 159
lixandz bomen 161
ljot -ing 147
ljure 40
lok -e 123
lokstad 126
Lomsmyren (Långs-) 41
Lovla- (bäcken m.
139
Lunden 56
luren 6
Lymsken 26
Lyuusmyro 40 f 159
Låmåldbjär 162
Långlet 40
Långmussen 114 120
Långängsberget 144
Långö tånge -ötångsharn 39 54 161
lägerstad 126
lämm Lämåsen 35
ländstad -städ 102

Länstaholmert 102
Löming 148
Lömsk- 26
Lörg'åsbrunn 105
-lös(a) ombildn. 25
Lövlad- (Lovla- ", -ra)
139
lövlad -a 138 ff
Lövladan -orna 139
Lövladulund 139
lövskaka 10
Lövönsharen 70
magge furu 161
Maggås 15 18
Majs gn. 114
Majsmuss -en 114 pm
malm Malm- 81
Malmsta 81 pm
Malmstad Torpet 91
man -a 84
Manarna -en 84 f
Manotkölen -myren 84
(et) marknas 162
Mas 'Mats' 9
Maslötheden -staden 93
masse 119
Matsäl (Mattis-) 30
Mesta 100 mierdungom 145
misse 119
Mjerdunge 150
Mjärdbäcken 149
Mjärden 145
Mjärdgården 149
Mjärdingsmor 141 ff
mjärdställe 149
Mjärdtjärne 149
Mjärdunga -ar 146 pm
Moldtjärne 65
*Monhildar- 65
monilda literna 65 157
mor 141, -mora 99
Mora 153 157 If
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morabomen 157
morakarla (sett.), 49 158
more karlarne 160
Mor-Pers Saxbergsstad
95
Morängsvål 143
moss (mos mus) 119 f
mossa 121
Mossarna -en 111 121
Mussänget 115 pm
Muså- 121
myre bäcke sten 161
Myrkarlfjäran 20
Mållångstad 90
Måmesta- måm (p) -80 f
Mån- 81f 84
Mån (Måm) 84
Många gn., -bodarna
-sundet 83
Månsta -d 80 if
Månsta(s)berget -flon
80 83
Mårten gn., -änget 41
143
Mäjs gn. 114
Märrargöl 105
mök -are 4

natt (nåt) 105
Nittsjö (Nist- Nyst-)
154f
Nodsta 133
norboabolstad 130
nor byggiarne 160
Nordbygge (sett.) 51
Nor -et XIX 162
-norsar ibn. 151
notstad 96 102
nusnäsfjärgor 22
nyeboos åås 160
Nåsen 85
Nåtberg -myren 105
närkar 23
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-näs 28
Näsbyggenäset 28
Näset -sjön 26
Näset -udden 29
*-nwsi -ja -r ibn. 28
nörder bäck 160
nöt Nötbron 105
Ogforsarna 96
Okbodarna (Hook-) 85
okstad 126
Opplimis- 27
Ore -t 40 79
Ore äng 155
oressa hornen 157
orme bärgh 162
orrar ibn. 17
Orrsta 99
Orsa -(a)sjön 26
orsafalla 21
Ortjärne 79
Oxberg -ssjön 26
Oxbodarna 105
oxebergs karar 160
Petersburg 91
Plintsberg (Plins-) 27
plogsta(n) 127
Porsmyrstaden 93
Pustabacken 128
Radaberg (Rådå-) 10
raft -a -e 42 f
Raftamåla 42 f
*Raftehög(en) 43
Raftsjön -ö m, m. 42
rann (rand) 123
raptvi5arh9gg 42
raskajtn 9
rattaholm 37 39 156
Rattholme
Raft-)
37 ff
Rensgårdarna 106
Ringsta -d 130 133

Risa 150f
Rista 89 pm
rodgårdsstad 127
Rogsjön 46
Rombo gn,, -bodel 55
Rombovägen '78
Rommehed 88
Rotn -ar -en 66 150 s
Roteslogmyren 142
Rusen 59
Ryssa 150
Ryssaholm, R. råsten
39 156
Ryssa fiske 39 pm
ryssing 147
rå (-d -dh) 53 148
råd (rod) 152
Råder 152
Råjdfjäran Råudd- 20
Råkällröret 111
råmossa 111
Råntossen 111
Rången 148
Rångtåsmussen 115 pm
rätierne å's 160
råå hulta 159
Rä(d)- syst. 53
Rälg gn , -vallen 35
Rälta (Räreta) •62
Rämian fäb. 85
Rängen 148
Rävshala 8
röd(e) tiernan 161
Rödmossa- 111
Rödstad 85 pm 132
rones 156
rönn,sja -sjar 28
röör, röse 157
rössing 147
sandfjära -e 19
Sandfjäran -en 19
Saxbergsstaden (Sack-)
86 pm

segel -platA 128
Segelsta 128
Selbäck 29
Selja 29 150 162
selstad 126
settung 147
Settungsgraven -myren
53 147
Sicksta rann 98 132
silgesdalen 157
silghis siö 27 157
Siljan -jaden 261 68
Siljesdalarna 27 36 89
sjugarar ibn. 151
Sjöbottnen 142
skaf åås källa 161
Skallplatsen 129
Skallstad -en 129
skat (t) ungar ibn. 151
Skattungbyn 148
Skattungen 148
skepp 102 138
skepphus 138
skeppstad S-stad 102
Skeri (h) ol 28 f
Skerstamp 29
skiljostad -städer 126
Skinnarbodstad 86 95
skuatre dike sten 161
Skuggsidan 45
Skäppsjöstaden 86 pm
Skärberg -sjö -n 29 f
skärga 16
Skörbäck 29
skörgräs (stjyr-) 29
slapper -ret 5 12 26
slapperföre 12
Smågan 46
snesrusk -tork 10
snimpsta 81
Solbeigsstad 95 161
Solbergz fäb. 95
Sold 79 159 162
Soldtjärne 79

ItEpISTEIt
:Solbygge

sett, 39 ff 117
156 158
sollerön (1. Amungen)
162
sovstad 127
Spiutmo 48
Spjotsel -seln 29
Sprellenääs 40 159
sprucken gumse 21
sprätta (klossa -or) 3
-sta 151
stad f. 81 pm
stad m. 124 pm
stad n.
f. 101
-stadar 99
-stadha -stadhum 981
133
-sta5ir -stadhir 99 101
134 151
Stadssundet -viken 96
97
Stam gn., -staden 95
stamn 98
sta-namn 35
stannstad Stansta 127
Statjärnen 97
Staven 111
stenfjära -n 21
Stormossen 111 121
Stormusseu 114 pm
Storstensmanen 84
Storån -åsbron 70
Strandbygge sett. 39 pm
Stubbmuss 115 pm
stugs källa 161
stuguljur(e) 40 48
ståndstad 127
städ -e -ar 99 125 127
152
städja 93
-stöd(e) stöde 101 127
sundzholm 39 156
sweghemyreberg 157
Sylgsdolum 36
Sysshol 28

Sågstad 98 131
Säbb gn., -arv -et 94
Säbben gn. 94
Säbbenbo -da 41 54
Sälen 29 85
sälj(e)karl 29
Säljesjön 29
Säljkarlbyn 28 f
säng 63
Säppsta (Säbb-) 89 94
Säpptjärn 94
Säskarldelen 55
sätring ibn. 148
Sättjonssta 95
Södra mussen 115 Pm
Tad(u)hagen 41
taro -rna 103
tellanes 157
Templet 80
tening 147
Tingsgärde -hol -näs 56
Tingstad -en 130
tjärga 161
Tomtstad 131
toril -ar ibn. 21
Torp(e)sta -d -stan 130
Torsberget -mo -näs 35
toskar ibn. 13 17
Trollmoss-syst. 111
Trornde hatt, T. klätt 77
Trund- se TrondTrälen 111
Trät (t) sved 137
-tuna 99
Tuna 87 150 f
Tunheden 89
tunkarlar 89
Tunsta 87 pm
Tunsta gästgivargård 87
Tuppborn 96
Tviksta 99 100
Tvista 100
Tångharn 54
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Ulvsjötorp 76
Un-n Unnån 35
Uppsala 150
-ur ("., -all.) bebn. pl.
149
ut (+ gen.) 'ned till' 66
150
uvederswtt 44
vagnstad 127 131
Vallsta 98 100 f
Van -en (won) 35 69
Vansen Van sjö -n 35
Vantjärnborn '96
uanu holma 160
vargar ibn. 17
uarge åås sten 161
Vargmyrås 47 160
Vargsta 93
7
Vasslabäck 70
Vassla (rna) 150
uassle siöö holm(a) 160
Vattensta 133
»Vattnäs» 25 31 f
Vattnwset 25 28
Vattnäsmyr 25
vattustad 127
Vatu- (watu- osv.) 26
31
Wenad 68
uenies karlarne 160
Venjad -en 68 f
Venjan -stjärne 79
vereboo sten 161
verkstad 126
Wete- 25 37
Wettelös(a) 25
Vid (e)sta 99
Vika : byn. 50, sett. 41
51
wikakarla 156
vikarar ibn. 151
Vikkarlmyren 55
Vilsta viLstad 127 130 f
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Vilstadberget 131
Vindförbeig -näs-et 35
Vinterländstaden 96
vinterstad 95f 102
Vintersta(d)viken 96
Vinäsfjäran 20
-visar ibn. 151
vräka sig (om å) 69
Wykare Settungen 159
Wågan 68f
uålbärgsek 161
Vålmossen 111 121
Våmhus sett. 47
uånelian 160
väghamot 76
väll a. 69
Vänjan -ssjön 35 68
värme 11
-värten (Stor- Lill-) 32
västbyggarna 14
Västerdalarna 36
Västmossa 110
väst-nord 44
vät (vet) 31
Vätan -orna f
*vxtir -jar ibn. 27
Vättnäs 25 ff
vättnäs(e) ibn. 25
' Byallmänning
Wättifas
25
vättnäskarl 25
ycko- (ytko-) 144 157

Ymsken 28
å (ån) 65 70
Ågärna -ner 152
*åkerstad Å-stad 101
-åkra 99
kmarken 50 52 159
*ålunge 148
Ålungsbäcken 148
knot 76
Åmänget 143
ånsmun -nen 70
Årberget 66
*Årmot (Aermot) 157
Åsa 'Åsen' 150
åål färia 87 161
;ilbud änget 136
Äbu -d 136 139
Äbudtjårnen 136
Äbuflyten 136 139
äffues bärgs .kararna
160
älggård 106
Älgsgården 106
älvdaling 150
Älvdals sett. 47
älvkarl 150
aandzskyter 157
Äne,sholm öns- 69
-äng (e) s- 143

Ärdelbud (-dalsbuder)
73 f
Äsenarv -berg 41
Äs(e)nhol -sbacken 40
Pm
Äsmyr -sbacken 40 f
Äspmjärdungar -a 146
Ästaslok -tjärne 123
Ästemyren -rannet 123
Ästeråsen 123
Ästäsmyren 124
lijarar ibn. 151
öyener (0y-) 160
Ojsjöstaden 93
ökarlänget (Äkarl-) 55
ökner 152
Öns- se Änesönskeholma 160
°nakens hell 40 159
öradflyt 73 77
Orjan gn., -gård 41
östantill 16
östbyggarna 16
Ostbygge Gödslan 54
östbygge sett. 39 pm
Osten- 40
Öster- jfr Åsteröster byggarne 160
»österhool» 159
Osterängsbäck 143
östnor sett. 49 f 158
»östnorsbaoken» 40

BILDFÖRTECKNING.
Sid.
Fig.
»

»

»
»
»

Dalarnas socknar och kapell etc.
Parti av fjäran vid Nusnäs
Centrala delar av Moraområdet
Halgon- el. Haglingberg -et etc.
Årberget i Järna sn
Jämtmotåsen och Jämtmot etc.
7 a - b. Platsen för s. k. Härdölbod

XXII
24
38
58
66
73
75

Centralare delar av Älvdalens socken
83
Avsnitt av J. Holstenssons karta över Leksands, Bjursås
och Als socknar 1668
88
Rista by vid Västerdalälven
90
Mussen vid Garsås
116
Mjärdingsmor på Sollerön
142
Jac. Torslunds karta över »Siön Sillian» m. omgivn.
1729
i slutet infäst
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Plan till
Dalska namn- och ordstudier
gällande särskilt Mora tingslag och Österdalsområdet
av Bror Lindén.

Del I. Serieordnade smårre studier.
Ser. 1. 12 artiklar. Bilagor. Namn- och ordregister. Bildförteckning.
Ser. 2. _
H
H
99
H
75
,9
Ser. 3. —
55
H
H
H
H
H
1 sista serien tillkommer sakregister och motivtablå för de i del I
intagna artiklarna.
Del II. Mora tingslagsområdes vattennamn och med vatten
förbundna namnsystem. Specialundersökning av en namnkategori
inom ett i språkligt-kulturellt avseende enhetligt område.
Avd. 1. Som definitiva element :ingående appellativer.
Avd. 2. Valda namn och namnsystem upptagna till enskild undersökning: A. Stilla vatten. B. Rinnande vatten. C. System omfattande
både stilla och rinnande vatten.
Avd. 3. Motivöversikt.
Avd. 4. Totalförteckning över. Mora tingslags (utom Mora finnmarks) omkr. 3,500 vattennamn, inkl. variant- och delbenämningar.
behövliga fall med dialektform angiven vid sidan av normaliserad samt
med kortfattade etymologiska uppgifter och hänvisningar till behandlingsställen för i avd. 2 eller, annorstädes enskilt undersökta namn.
Bilagor. Register. Bildförtecknin g.
Del III. Översikt över viktigare ronetisk-9norfologiska och semologisk-genetiska förhållanden i österdalska ortnamn med särskild
hetnsyn till Moraområdets vattennamn.
Kap. 1. Ljudbildning.
Kap. 2. Formbildning.
Kap. 3. Betydelse-, funktions- och utbredningsförhållanden.
Kap. 4. Uppkomst- och ålders:Förhållanden.
Register.
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